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Esta pesquisa aborda os fundamentos da Pedagogia Waldorf e a Educação Infantil. 
O problema de investigação é qual a concepção de educação e de criança que se 
apresenta na pedagogia Waldorf. Atualmente existem no Brasil 25 escolas Waldorf 
e 54 jardins–de–infância Waldorf. Os objetivos dessa pesquisa foram: a) analisar o 
contexto educacional da pedagogia Waldorf; b) identificar a concepção educação e 
de criança nesta pedagogia; c) refletir a prática pedagógica da escola Waldorf de 
Educação Infantil. Foram utilizadas fontes testemunhal e bibliográfica, observação 
direta tendo como referência a pesquisa qualitativa. A coleta de dados foi 
desenvolvida em três escolas Waldorf, sendo que duas de iniciativa pública no Rio 
de Janeiro e uma de iniciativa particular na cidade de Campinas. Destacamos a 
relevância desta pesquisa, quando ainda existem poucos trabalhos científicos 
acerca da Pedagogia Waldorf, contribuindo com uma nova linguagem de Educação 
Infantil. Com base nos resultados obtidos, constatamos que a concepção de criança 
baseia–se no amadurecimento da mesma no sentido que criança não nasce com 
todas as suas aptidões desenvolvidas, mas que a ela precisa ser conduzida pelo 
professor para poder definir a sua própria vida. Assim, a educação é vista como 
meio de desenvolver seres humanos livres, capazes, por eles próprios, de dar 
sentido e direção às suas vidas. A prática pedagógica está voltada para a realidade 
da comunidade escolar e para as necessidades dos alunos. Os pais participam na 
gestão da escola, colaborando na busca de soluções, comprometimento mútuo com 
a educação. Outro aspecto fundamental desta pedagogia é a capacitação dos 
professores de Educação Infantil, exige–se do professor, além da formação exigida 
pelo Ministério da Educação e Cultural (MEC), a formação específica oferecida nos 
Seminários da Pedagogia Waldorf. 
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Introdução 

Esta pesquisa aborda os fundamentos da Pedagogia Waldorf e a Educação Infantil. 
O problema de investigação é qual a concepção de educação e de criança que se 
apresenta na Pedagogia Waldorf. 

Esta abordagem pedagógica baseia-se no conhecimento do ser humano a partir da 
Antroposofia, ciência espiritual elaborada por Rudolf Steiner. No Brasil, algumas 
escolas de Educação Infantil vêm trabalhando por meio desta prática pedagógica 
desde 1956. Sua meta principal é proporcionar ao aluno o desabrochar de suas 
capacidades e que o mesmo possa ordenar seu caminho em busca do cumprimento 
de seu destino de homem do século XXI. Atualmente existem no Brasil 25 escolas 
Waldorf e 54 jardins-de-infância Waldorf.  

Este estudo sobre a Pedagogia Waldorf utiliza-se de categorias gerais de análise, 
tais como: Antroposofia[1], Educação Infantil e Prática Pedagógica. 



A literatura disponível sobre Antroposofia centra-se, a nosso ver, na idéia do ser 
humano integral, sendo tratada por diversos autores como Steiner (2000a, 2000b, 
1996, 1995, 1988); Lanz (1998); König (1997); Lievegoed (2001). Para 
Antroposofia, ciência que estuda a natureza e o desenvolvimento do ser humano, a 
Pedagogia Waldorf fomenta a capacidade de poder viver e experimentar o que é 
mais verdadeiro no próprio ser.  

Os objetivos dessa pesquisa foram: a) analisar o contexto educacional da 
Pedagogia Waldorf; b) identificar a concepção de educação e de criança nesta 
abordagem pedagógica; c) refletir a prática pedagógica da escola Waldorf de 
Educação Infantil. Foram utilizadas fontes testemunhal e bibliográfica, observação 
direta tendo como referência a pesquisa qualitativa.  

Durante o ano de 2004, a coleta de dados foi desenvolvida em três escolas Waldorf, 
sendo que duas de iniciativa pública no Rio de Janeiro e uma de iniciativa particular 
na cidade de Campinas. Destacamos a relevância desta pesquisa, quando ainda 
existem poucos trabalhos científicos acerca da Pedagogia Waldorf, contribuindo com 
uma nova linguagem de Educação Infantil. 

  

  

Situando o tema 

A Pedagogia Waldorf surgiu em 1919, em Suttgart, Alemanha, após a guerra, 
surgiu na Alemanha o conceito de escola única, no sentido de uma instituição de 
ensino que reunisse meninos e meninas e que acabasse também com a segregação 
cultural e social tão presente no sistema escolar alemão. A primeira escola Waldorf 
foi fundada na Alemanha para filhos de trabalhadores da fábrica de cigarros 
"Waldorf-Astoria", originandio daí seu nome. Depois seguiram outras fundações, na 
Alemanha, Inglaterra e Holanda. Atualmente há mais de 1.000 escolas espalhadas 
pelo mundo inteiro. 

A Pedagogia Waldorf, fundada por Rudolf Steiner, propõe-se estudar as leis 
naturais que regem o desenvolvimento do ser humano. São leis universais, porque 
todo ser humano, por mais individual que seja, segue, devido à sua natureza, 
certas leis do desabrochar da personalidade. Educar significa então criar condições 
adequadas e os meios corretos para que ocorra a formação harmoniosa da 
personalidade. 

A educação, segundo a Pedagogia Waldorf, deve encaminhar o ser humano para o 
futuro com capacidades cognitivas, emocionais e espirituais, sendo um ser criativo 
socialmente pronto para os desafios do século XXI. 

Segundo a pedagogia Waldorf o homem tem uma existência material e transitória, 
porque essa lhe faculta a possibilidade de desenvolver a sua identidade espiritual 
própria e autônoma. Dado que o ser humano não nasce com todas as suas aptidões 
desenvolvidas, ele precisa ser conduzido por um educador para poder encontrar e 
assumir a si mesmo. O processo pedagógico consiste, pois, em propiciar, através 
do ensino, o amadurecimento da criança no sentido de ela poder definir a sua 
própria vida. Esse amadurecimento é apenas possível por meio de um currículo, 
cuja intenção não é simplesmente condicionar e adaptar o aluno às circunstâncias 
dominantes. O currículo deve seguir às necessidades evolutivas do próprio ser 
humano e prepará-lo para ser ele mesmo. 



Conforme Lanz (1998) 

  

Diante da riqueza do currículo e da exigüidade de tempo disponível, um segredo da 
Pedagogia Waldorf consiste na economia no ensino, com a qual o professor deve 
trabalhar. Já que a finalidade é formar os alunos, fazendo com que estes sintam o 
essencial de uma disciplina, o professor pode renunciar a todos os detalhes sem 
nexo, que serão logo esquecidos e só oneram a memória. Em cada matéria existem 
fatos, conhecimentos, leis e relações essenciais: é isto que o aluno deve conhecer; 
melhor do que conhecer uma fórmula é saber deduzi-la. Pensar matematicamente 
ou historicamente vale mais do que acúmulo de fórmulas, nomes ou datas (p. 102). 

  

  

O trabalho pedagógico da Educação Infantil 

É importante que a criança que está no jardim de infância encontre um ambiente 
calmo, bem protegido. Porém, jardim de infância não é escola. É um 
prolongamento de um lar, no qual se encontra uma "mãe postiça", um número 
mais de "filhos" e talvez uma auxiliar. 

Segundo Lanz (1998), observando as necessidades de uma criança pequena, seria 
o jardim de infância:  

  

Uma reprodução da família: uma fechada, com seu ambiente próprio, sob a direção 
de uma ou duas orientadoras (as mesmas durante um longo período). As crianças 
não deveriam ser todas da mesma idade, como uma família, onde também há 
irmãos e irmãs menores e maiores (p. 109). 

  

Sendo assim, num jardim de infância Waldorf são agrupadas crianças com idades 
variadas, uma vez que a proposta da pedagogia Waldorf é criar um ambiente 
propício para a formação e não uma pré-escola com informações ou ensino formal. 
Igualmente como numa família os irmãos de idades diferentes educam-se 
mutuamente, também as crianças de jardim de infância, em grupos de idades 
mistas, têm a mesma oportunidade. 

Entretanto, como a criança de primeiro setênio[2] ainda não se desenvolveu, por 
natureza, sua capacidade de raciocínio, o professor não pode apelar para uma 
compreensão. Ele terá que apelar a um elemento nato, à imitação.  

Conforme Ignácio (1995: 25), "a criança pequena é inteiramente força de vontade. 
Ela só quer agir, transformar, brincar. Brincando ela imita os gestos do adulto. 
Assim, ela descobre o mundo".  

Uma vez que a criança aprende a conhecer o mundo por meio da imitação das 
pessoas. Ela quer imitar tudo aquilo que o professor faz. Então, o professor deve 
ser um exemplo digno de ser imitado, já que ele faz parte do meio ambiente 
formador da criança. Todas as atividades realizadas por ele precisam ser 



apresentadas de tal forma à criança que a mesma deseje recriá-las sob a forma de 
brincadeiras, ela observa o adulto, motiva-se e copia a sua atividade. Dessa forma 
amadurece sua própria configuração física, emocional e cognitiva e aprende a 
respeito do mundo no qual vive. Ou seja, a criança se apronta "naturalmente" para 
a aprendizagem quando encontra a possibilidade de explorar o seu meio-ambiente. 

Portanto, o jardim de infância deve proporcionar condições favoráveis nas quais a 
criança, em ambiente calmo e alegre, exercite o uso de seu corpo, imitando as 
atividades que normalmente são feitas na vida, no dia-a-dia de qualquer família. 

A atividade mais seria da criança é o brincar, o professor dá espaço para ela brincar 
sadiamente, quer dizer, estar livre de um sentido utilitário. A criança não precisa 
ter um propósito ou ser dirigido. O brincar brota de dentro dela, faz parte de sua 
natureza. 

Dentre as atividades desenvolvidas num jardim de infância Waldorf, cabe destacar: 
o desenho infantil, a música, a culinária, o trabalho manual, euritmia, roda rítmica 
(ciranda de roda e dramatizações) e contos de fada. 

O desenho é uma atividade diária, livre, não de forma dirigida, feito com giz de 
cera de superfície bem larga. Através dele, a criança representa sua relação com 
seu corpo e com o espaço físico-temporal. 

Da mesma forma como a criança brinca, ela desenha. Não planeja o seu desenho, 
mas ele acontece como algo que surge de dentro dela. 

A música é explorada pelos materiais sonoros tanto através das rodas rítmicas 
como pelas brincadeiras. As crianças cantam enquanto brincam ou durante a aula 
de Kântele[3], instrumento finlandês. 

Atualmente, as pessoas que lidam com crianças podem confirmar que muitas delas 
já estão com a audição bastante prejudicada por variadas causas: ouvir rádio em 
demasia, morar em ruas muito movimentadas e ruidosas, etc. isto se evidencia na 
observação do brincar da criança que berra imitando carros ruidosos ou destrói 
tudo com muito barulho. Freqüentemente, essas crianças apresentam dificuldades 
para conseguir ouvir. Para se opor a essa tendência, o Kântele[4] tem se mostrado 
um excelente instrumento. Quando o professor toca alguma música neste 
instrumento, consegue fazer com que as crianças fiquem mais calmas, devido o seu 
som suave. 

Também proporciona aos alunos qualidades como atenção, concentração, ritmo e 
coordenação motora.  

Uma das atividades realizadas pela professora juntamente com as crianças é a 
culinária, ou seja, preparar frutas, fazer pão, bolos, biscoitos e chá para o lanche. 
Além ter um grande significado social, pelo fato de estarmos juntos preparando o 
lanche e depois compartilhando uns com os outros. Essa atividade possibilita 
explorar nossos sentidos através das texturas e aromas e trabalhar a coordenação 
motora. 

Durante uma refeição há uma união entre o alimento e o anímico das pessoas. Por 
isso, não é a quantidade de alimentos que dão festividade à refeição, mas sim a 
nossa atitude perante os alimentos, os outros e nós mesmos. 



Na pedagogia Waldorf dá-se grande importância aos trabalhos manuais. Para que 
as crianças aprendam a fazer tais trabalhos de forma artística e ao se tornarem 
mais velhas não terão dificuldades de se relacionarem com a vida e com os 
semelhantes. Serão capazes de construir suas vidas e relacionamentos de forma 
social e artística, tornando suas vidas mais produtivas. 

Através dos trabalhos manuais, a criança trabalha o cérebro por meio dos terminais 
nervosos que existem nas pontas dos dedos, descobrem e exploram o mundo. Essa 
capacidade de discriminação tátil é igual à dos nossos olhos, que são as janelas da 
alma. Se não usarmos os nossos dedos na infância e na juventude nos tornamos 
"cegos nos dedos", essa rica teia nervosa fica empobrecida, o que representa uma 
enorme perda para o cérebro e lesa o desenvolvimento do indivíduo como um todo. 

A euritmia, arte do movimento, envolve o desenvolvimento de atividades rítmicas, 
como cirandas, exercício de relaxamento e desenvolvimento de movimentos, 
promovendo situações de equilíbrio interior, sociabilidade, concentração e clareza 
para o dia-a-dia, trazendo harmonia entre o corpo e a alma. 

O objetivo das aulas de euritmia é atuar artisticamente no ser humano, ajudando, 
fortalecendo-o, estimulando-o, tanto no campo de suas habilidades corpóreas como 
no âmbito de suas vivencias e emoções, possibilidades contidas no corpo humano 
para revelar os movimentos, gestos e atitudes subjacentes à fala e ao canto. 

A Antroposofia busca orientar na educação do corpo como um todo, especialmente, 
dos braços e das mãos, por serem órgãos mais expressivos do homem e, assim, 
trabalhando de forma lúdica e artística sua lateralidade, sua orientação espacial, a 
destreza, a musicalidade e a expressividade de seus movimentos. 

No jardim de infância, a euritmia é introduzida como uma atividade semanal. 

Dentre as atividades, consta à roda rítmica que são brincadeiras de roda e cirandas 
que envolvem o canto e movimento, simultaneamente, que proporcionam a 
percepção rítmica, a identificação das partes do corpo e o contato físico e amoroso 
com o adulto. A roda otimiza a percepção de um ritmo comum e a noção de 
conjunto. As ações que compõem as rodas abrangem aspectos ligados à 
coordenação do movimento e ao equilíbrio, descoberta de capacidades físicas e a 
expressão de emoções. 

Nessas atividades as crianças são reunidas numa roda e através de movimentos, 
versos, canções e dramatizações desenvolvem-se o ritmo de contração e expansão. 
Por exemplo: o gigante caminha com passos pesados e longos, portanto, usa-se 
ritmo lento e bem pausado; já o ratinho caminha rapidamente e com passos bem 
curtinhos. 

As músicas e rodas cantadas com as crianças variam de acordo com as estações do 
ano, para que a criança comece a perceber a dimensão de tempo e a seqüência das 
festas do ano, entendendo melhor o seu significado.  

Nas rodas rítmicas são ouvidas e reproduzidas canções, poemas, versos que 
repetidos todos os dias durante uma época, desenvolvem na criança a linguagem 
oral em seus diversos aspectos, tais como entonação, ritmo, articulação das 
palavras dentre outros. 

Pelo mesmo motivo, os contos de fadas ocupam, na Pedagogia Waldorf, um lugar 
de destaque, estabelecendo a partir da linguagem oral (a fala), o fortalecimento da 
memória e da capacidade de concentração. Entretanto, merecem atenção especial, 



pois são para a criança a linguagem rica, profunda e matizada, através da qual ela 
acolhe verdades acerca da vida anímica da humanidade. 

De acordo com Lanz (1998), os contos de fadas correspondem: 

  

um primeiro ensino da História, ensino mais verdadeiro do que muitas pesquisas 
arqueológicas, porque conduz diretamente ao estado mental do homem pré-
histórico em vez de penosamente tirar conclusões baseadas em achados exteriores 
(ruínas, restos de cerâmica, desenhos) (p. 113). 

  

Além de ter correlação com acontecimentos de uma humanidade primitiva, os 
contos de fadas nos falam do desenvolvimento de uma alma individual, seus 
personagens apresentam aspectos humanos fundamentais de cada um de nós. 

Retomando as palavras de Lanz (1998), os contos de fadas[5] são descrições, sob 
formas de imagens, de profundas verdades: 

  

Nas grandiosas imagens dos contos, encontramos os grandes princípios diretores 
da evolução humana: o estado original de harmonia e perfeição (o reino); a queda 
(a madrasta, andanças pela floresta); a perda da harmonia original (o mundo das 
pedras, os sofrimentos); as tentações (dragões, fadas más); o despertar da 
inteligência (anões que auxiliam, outros seres elementares); a alma que luta (a 
princesa vestida de trapos, ou o príncipe que passa por dificuldades); a redenção 
final, isto é, a purificação como volta a um estado de harmonia (o casamento feliz 
da princesa com o príncipe) (p. 113). 

  

As lutas, batalhas, vitórias, sofrimentos, alegrias e tristezas humanas têm como 
cenário o íntimo do ser humano. Ao recebê-lo a criança se fortalece para trilhar o 
seu próprio caminho na vida. 

Os contos de fadas apesar de serem regionais trazem mensagens universais e 
podem ser contados tanto para a criança pequena, como é indicado para todas as 
idades. Através desta forma de narrativa, no caso de contarmos para a criança, 
estamos lhe oferecendo as possibilidades de compreender melhor o mundo em que 
está inserida. 

Ao narrar estes contos, o professor promove uma relação verdadeira e intima. Para 
que este contato seja atento e real, ele deveria evitar a leitura direta, já que o livro 
não deve se tornar um obstáculo para os olhos atentos das crianças e a atenção 
dirigida a elas pelo professor. 

Os contos de fadas promovem em cada criança a capacidade de encontrar seu 
verdadeiro sentido na vida, através do resgate da fantasia e da imaginação. 

  

Considerações Finais  



  

Desde a discussão sobre o Humanismo, fala-se a respeito de uma pedagogia que 
leve em conta o ser humano como um todo, ou seja, que o homem seja formado 
adquirindo ciência, moral e sentimento religioso. A partir de então, várias correntes 
pedagógicas vêm desenvolvendo um trabalho de atingir a criança em suas aptidões 
corporais, intelectuais, práticas, afetivas e espirituais. 

Podemos perceber a relação da Pedagogia Waldorf com os propostos pelo 
movimento humanista, pois o Humanismo tinha como objetivo colocar o homem 
como centro, além de valorizar a sua autonomia.  

A pedagogia fundamentada por Rudolf Steiner retoma esta discussão em torno do 
ser humano, para que este se desenvolva de uma maneira que se torne livre na 
fase adulta para dar direções a sua própria vida.  

Com base nos resultados obtidos, constatamos que a concepção de criança baseia-
se no amadurecimento da criança no sentido que ela não nasce com todas as suas 
aptidões desenvolvidas, mas que a mesma precisa ser conduzida pelo professor 
para poder definir a sua própria vida.  

Assim, a educação é vista como meio de desenvolver seres humanos livres, 
capazes, por eles próprios, de dar sentido e direção às suas vidas.  

A prática pedagógica está voltada para a realidade da comunidade escolar e para as 
necessidades dos alunos. Os pais participam na gestão da escola, colaborando na 
busca de soluções, comprometimento mútuo com a educação.  

Outro aspecto fundamental desta pedagogia é a capacitação dos professores de 
Educação Infantil, exige-se do professor, além da formação exigida pelo Ministério 
da Educação e Cultural (MEC), a formação específica oferecida nos Seminários da 
Pedagogia Waldorf. 

Esta observação, fundamentada no conhecimento profundo das características 
evolutivas e no conhecimento da conquista paulatina de consciência, requer que a 
ação pedagógica promova, facilite e maximize a aprendizagem e dê resposta aos 
interesses, perguntas latentes e necessidades concretas da criança. Pois é só 
respondendo à expectativa presente no educando que a aprendizagem adquire 
caráter significativo. 

 A educação assim entendida transcende a mera transmissão de conhecimentos e 
se converte em sustentação do desenvolvimento integral do educando, cuidando 
que tudo o que se faça tenha como meta a formação de sua vontade e o cultivo de 
sua sensibilidade e intelecto.  

Concluímos, então, que a Pedagogia Waldorf organiza os conteúdos curriculares no 
tempo e no ritmo adequados à situação evolutiva específica, cultivando a ciência, a 
arte e os valores morais e espirituais.  

Esta prática pedagogia procura estabelecer uma relação harmônica entre 
desenvolvimento e aprendizagem, fazendo confluir a dinâmica interna da pessoa 
com a ação pedagógica direta, ou seja, integrando os processos de 
desenvolvimento individual com a aprendizagem da experiência humana 
culturalmente organizada. 
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[1] A Antroposofia é uma palavra originada do grego é significa conhecimento do 
ser humano, foi criada por Rudolf Steiner, no século XIX e pode ser caracterizada 
como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do univeso. 

[2] Para Rudolf Steiner, a vida humana não decorre de forma linear, mas em ciclos 
de aproximadamente sete anos. LANZ, Rudolf. A Pedagogia Waldorf: caminho para 
um ensino mais humano. 6ª. ed. rev. e ampl. São Paulo: Antroposófica, 1998, p. 
38. 



[3] O Kântele, instrumento musical nacional da Finlândia, consiste de uma caixa 
acústica fechada, com 7 a 10 cordas. Sua forma é variada e a modalidade de 
afinação pentatônica (ré-mi-sol-lá-si, ré-mi-sol-lá-si) e é indicado especialmente 
para crianças até 9 anos de idade, muito utilizado nos jardins de infância Waldorf. A 
origem do Kântele perde-se no tempo. No conto mitológico finlandês, "Kalewala", 
cinqüenta versos coletados no início do século XIX, há uma referência ao Kântele. O 
instrumento teria sido construído com ossos de um peixe por um dos três grandes 
heróis do conto, o cantor mágico "Vaëinemoeinen". O som que emitia era de tal 
beleza que à sua audição fazia o povo chorar sensibilizado. 

[4] A origem do Kântele perde-se no tempo. No conto mitológico finlandês, 
"Kalewala", cinqüenta versos coletados no início do século XIX, há uma referência 
ao Kântele. O instrumento teria sido construído com ossos de um peixe por um dos 
três grandes heróis do conto, o cantor mágico "Vaëinemoeinen". O som que emitia 
era de tal beleza que à sua audição fazia o povo chorar sensibilizado.  

[5] Para um maior aprofundamento sobre o significado dos contos de fadas, 
indicamos a leitura "Fio de Ariadne: um caminho para a narração das histórias" da 
autora Sueli Passerini, editado pela Antroposófica. 


