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5

Apresentação

A concepção deste livro conecta-se a uma dupla comemoração: por 
um lado, o centenário da Pedagogia Waldorf e, por outro, a inauguração da 
Faculdade Rudolf Steiner no Brasil. A intenção era reunir um debate sobre a 
educação Waldorf, sob a perspectiva contemporânea, a partir de autores que 
tivessem vivência direta da pedagogia de Rudolf Steiner e, ao mesmo tempo, 
uma conexão com a abordagem acadêmica. 

Os capítulos foram organizados segundo as afinidades entre os 
temas escolhidos e abordados pelos autores. Os desafios da educação no 
contexto do século XXI, aliados a um ideal de diálogo com a alteridade, são 
apresentados no primeiro capítulo - Possibilidade de humanização da esco-
la, o diálogo e a educação integral - por Melanie Gesa Mangels Guerra. No 
segundo capítulo - Rudolf Steiner e os paradoxos da modernidade escolar - 
Marcelo Rito debate os problemas da escola na modernidade e o diferencial 
da concepção steineriana. Constanza Kaliks, no terceiro capítulo - Conheci-
mento como diálogo e participação: aspectos do impulso pedagógico de Rudolf 
Steiner e os desafios contemporâneos na educação -, discute a qualidade do 
vínculo como elemento constitutivo da educação.

Um estudo comparativo entre Piaget e Steiner, a respeito do desen-
volvimento moral infantil é apresentado no quarto capítulo - Piaget e Stei-
ner: perspectivas sobre o desenvolvimento moral – por Elizabete Flory e Maria 
Florencia Guglielmo. A questão das dificuldades de aprendizagem, as neces-
sidades da infância e as possibilidades do Método Extra Lesson são debatidas 
no quinto capítulo - Importância das etapas do desenvolvimento infantil para 
a aprendizagem: ferramentas de avaliação e atuação pedagógico-terapêutica 
oferecidas pelo Método Extra Lesson – por Silvia Beatriz Prado Carneiro. 

A possibilidade de intensificar a atuação docente a partir da abor-
dagem biográfica é explorada no sexto capítulo - O processo biográfico docen-
te e a potencialização do ensino e da autoeducação: ampliações da educação 
Waldorf – por Jonas Bach Jr. O último capítulo - Depois de décadas descobri 
que fui estudante Waldorf – apresenta uma análise autobiográfica de Ernesto 
Jacob Keim do seu próprio processo como docente.

 O objetivo deste livro é colaborar com a ampliação do debate sobre 
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a educação Waldorf, atualizando as perspectivas e abrindo inúmeras possi-
bilidades de abordagem. Além disso, visa contribuir com a ação docente nas 
questões contemporâneas da educação. A ramificação dos temas explorados 
permite também uma gama de desdobramentos nas produções intelectuais e 
acadêmicas que possam surgir no futuro. 

       A educação Waldorf no século XXI
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1 

Possibilidade de humanização da escola, o diálogo 
e a educação integral

Melanie Gesa Mangels Guerra

Introdução

Este capítulo propõe uma abordagem acerca da crise em que se 
encontra a sociedade contemporânea, acometida por constantes, rápidas 
e progressivas transformações. A educação brasileira apresenta sintomas 
próprios que refletem o desencontro e a desestruturação social momentânea. 
Ao longo do texto será tratada a tecnologia da comunicação que nos dias de 
hoje é apresentada como solução unidirecional das diferentes demandas da 
humanidade e, assim, também a educação é acometida de benefícios e male-
fícios da substituição do professor pelo educomunicador. Será problematiza-
do, ao longo do texto, o distanciamento do professor de sua função primeva, 
vinculada ao ensinamento das competências básicas, à relação com os alunos 
e ao trabalho escolar primordial, aqui ilustrado pelo uso do giz, lousa, lápis, 
borracha e caderno.

A discussão prossegue pela abordagem dos predicados da ação 
docente, em que é valorizada a inter-relação aluno-professor e a importância 
do cultivo da fantasia e da emoção como forma de vínculo com o conteúdo, 
para que a criança seja exitosa na apropriação das conquistas escolares, que 
no sentido amplo, vão muito além das competências elencadas nos currícu-
los e programas. A relevância do diálogo como ferramenta metodológica é 
apresentada por meio de argumentos desenvolvidos pelos autores Arendt e 
Buber. 

Finalmente, a educação concebida de forma integral, não em tempo 
integral, é apresentada como proposta que permite vincular o aluno com o 
conteúdo ministrado. Propõe-se uma aproximação das margens do abismo 
da fragmentação disciplinar e da separação entre o aluno e o seu objeto do 
estudo, reestabelecendo uma educação que tenha sentido e significado para 
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os seus educandos. As considerações finais tratam principalmente do desafio 
lançado para que educadores compreendam sua tarefa como íntegra e inte-
gral para corroborar com o momento da crise educacional.

Sociedade pós-moderna e educação

No contexto de um mundo globalizado, em constantes transforma-
ções políticas, sociais, geográficas e ideológicas, o início de um novo milê-
nio apresenta uma crise que afeta as instituições e o patrimônio cultural da 
humanidade. Entende-se por crise o momento em que caminhos trilhados, 
até então, são contestados diante de um novo olhar e estado de consciência 
dos atores. Os sintomas podem ser percebidos por meio de questionamentos 
quanto à forma com que se estabelecem as relações sociais, por uma diver-
sidade de propostas e intrínseca falta de tolerância em conhecê-las, dificul-
tando a possibilidade de se chegar a um consenso. Tal momento requisita 
dos envolvidos atenção e consciência para a conquista de uma nova forma 
e sentido para lidar com o panorama mundial que também se reflete forte-
mente na educação.

Seria possível dizer que as relações humanas se encontram em um 
momento de transformação, apresentando uma modificação no padrão do 
encontro humano. Formas e maneiras de tratamento interpessoal consolida-
das ao longo da tradição humana apontam uma modificação, a palavra crise 
descreve o modo disruptivo com que as relações se nos apresentam. 

O tempo parece ter acelerado por conta das exigências do mundo 
mercadológico que através da tecnologia impõem um novo ritmo de traba-
lho. Pode-se observar que a escassez de tempo caracteriza relações apressa-
das, superficiais, furtivas e que falta certa tranquilidade para um momento 
de conversa e de dedicação ao próximo; esses breves colóquios precisam ser 
verdadeiramente apontados na agenda de cada qual para que seja realmente 
efetivado um espaço para o diálogo.

Também existe uma enormidade de competências que requerem 
constantes atualizações diante de um mundo em incessante mudança. As 
informações são transmitidas de forma objetiva e eficiente, privilegiando 
uma assimilação rápida que pode ser revertida em uma prática; tais conteú-
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dos poucas vezes são aprofundados ou discutidos de forma reflexiva, muito 
menos se pensa sobre o impacto que terão na vida futura dos cidadãos.

A estrutura familiar, antigo esteio de muitas culturas, apresenta 
amplos sinais de falência na credulidade de sua efetividade. Os valores de 
diferentes tradições e o instinto que regiam as relações familiares são hoje 
colocados à prova pelo apelo à razão e pelas ações passíveis de comprovação 
científica, sem ampliar a discussão quanto ao âmbito do questionamento dos 
valores. 

A modernização da sociedade pensou encontrar nas inovações 
tecnológicas uma facilitação, otimização do trabalho humano e, por conse-
guinte, um ganho de qualidade de vida, delegando à máquina a tarefa das 
ações humanas e, hoje, já dispondo de um computador dito humanizado para 
realizar as atividades até então empenhadas pela família. Destarte, permite-
-se ao ser humano usar o tempo com liberdade e independência. Entretanto, 
poder-se-ia atrevidamente dizer que esse seria um dos grandes enganos da 
civilização pós-moderna que criou o novo paradigma da cultura do entrete-
nimento para preencher o tempo que a máquina economizou. 

Percebe-se que o caminho do homem se distancia paulatinamente, 
mas inequivocamente dos objetivos originais vinculados à manutenção da 
vida. Em seu livro A Condição Humana, Arendt (2012) desenvolve os temas 
trabalho, obra e ação, tríade que apresenta as qualidades inerentes às ativida-
des humanas. Para a autora o ser de ação articula palavra e pensamento de 
forma singular, conforme traço intransferível de cada ser humano, contri-
buindo com o cenário da tomada de decisão e da colocação de uma ideia em 
prática.

Ciência, tecnologia e educação

A crise pós-moderna, aqui apresentada, não seria plenamente 
contemplada se não tratasse da relação do ser humano, especificamente da 
criança como tônica desse capítulo, com a ciência e a tecnologia. Não seria o 
caso de execrar o uso da tecnologia por crianças, muito menos questionar os 
avanços da ciência que trouxeram uma contribuição inequívoca à humanida-
de por meio de inventos e descobertas como a vacina, a penicilina, a viagem 
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ao espaço, a tecnologia, formulações matemáticas, mas ponderar o seu uso.

É fato inquestionável que a era tecnológica cresceu em uma velo-
cidade exponencial, dificultando aos cidadãos comuns a compreensão das 
propostas e a clareza de sua aplicação. Entretanto, conforme Postman (2002), 
a tecnologia transformou-se rapidamente em um deus, deus-ciência. Para o 
autor, a ciência tomou o lugar de deuses estabelecidos por diferentes religiões 
mundiais, outrora venerados e símbolos de fé. Em suas palavras: “Há quem 
diga que o deus-ciência outorga mais controle e mais poder do que qual-
quer outro deus antes dele.” (POSTMAN, 2002, p. 17). Para a sociedade, com 
especial atenção aos pais, os recursos tecnológicos disponíveis são vistos e 
interpretados como excelentes meios de aprendizado e de formação. O apelo 
mercadológico da ciência da informação promove uma visão idealizada acer-
ca do uso dos eletrônicos.

A ciência e a tecnologia invadiram as instituições e também a escola, 
trazendo grandes benefícios, mas também malefícios, comumente vincula-
dos ao exagero atribuído à sua substituição na relação interpessoal aluno-
-professor.  Comumente atribui-se o aprendizado do uso do computador 
tal qual tarefa escolar, contudo sabe-se que esta aquisição já acontece sem a 
contribuição da escola. Acredita-se de forma genérica que um vasto banco de 
dados vinculados à Era da Informação contribui com a formação da criança, 
esquecendo-se que dados não formam, mas informam. Qual criança saberá 
selecionar os dados que necessita para chegar ao conhecimento sem ajuda? 
Quantas perdas na qualidade da relação entre aluno, classe e professor há na 
busca solitária por dados diante de um computador? Sem a menção a dados 
incorretos e sem valor que podem ser encontrados?

Diante de crianças em sala de aula que utilizam de um componen-
te eletrônico com uma proposta vinculada ao ensino e à aprendizagem, o 
professor também se distancia da essência de sua vocação profissional para 
a qual se qualificou ao longo dos últimos séculos. Poder-se-ia refletir aqui 
sobre a transformação em nossa época do professor em educomunicador: 
profissional que se propõe a incrementar a didática em sala de aula mediante 
o uso da TV, de smartphones, de sites na web e de tablets, entre outros, estabe-
lecendo uma aproximação profissional entre o educador e o comunicador. O 
professor deixa de lado, assim, a lousa, o giz, os lápis, a fala humana, os livros 
e a inter-relação mestre-discípulo.

       A educação Waldorf no século XXI
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E a criança, adolescente ou jovem, como se relacionam com os 
meios eletrônicos? Não se trata de uma resposta difícil, aspecto presente 
diante de qualquer leitor em seu dia-a-dia em restaurantes, escolas e almoços 
de família. A criança não apresenta dificuldades em lidar com o aparelho 
eletrônico, mas deixa, dessa forma, de participar das atividades relacionais e 
do encontro inter-humano que justamente contém genuinamente aspectos 
da condição humana que proporcionam a formação da criança. 

Conforme conhecimento acerca do desenvolvimento infantil, sabe-
-se que a criança aprende e se interessa pelo mundo por meio da relação com 
o adulto de seu convívio. As belezas do afeto, carinho, proximidade, empatia, 
interesse pelo seu desenvolvimento e acolhimento permitem que mediante 
as diferentes formas de comunicação a criança deseje aprender e seguir a 
atividade do adulto. Comumente nomeado por imitação, justamente a vida 
humana em sua diversidade relacional torna-se o seu objeto de aprendizado.

Destarte seria relevante a reflexão acerca da massificação da ação 
comunicativa por meio dos eletrônicos e o que causaria o distanciamento da 
relação interpessoal para o desenvolvimento de uma criança. Quais seriam 
também os efeitos causados pelo uso de imagens repetitivas transmitidas 
pelos aparelhos eletrônicos, muito divulgadas, estereotipadas e que podem 
justamente impedir que a imaginação e a fantasia da criança criem uma 
imagem única e individual, com cores e formas sui generis. Seria correto dizer 
que a criatividade sofre forte abalo no seu cultivo pelo excesso de imagens 
prontas e padronizadas.  Na concepção pedagógica de Steiner (2005), a fanta-
sia deve ser entendida como o âmbito que traz vida e relaciona a criança 
de forma entusiástica com o assunto tratado. Para o autor, o ambiente em 
que a criança vive arquetipicamente (pedras, plantas, animais e o próprio 
ser humano) deve ser apresentado à criança em forma de imagens narradas, 
assim estimulando que cada qual crie uma representação própria e singular.

Em seu artigo intitulado Os Gurus Digitais Criam os Filhos sem 
Telas, Pablo Guimón (2019) afirma que o aprendizado é desencadeado pela 
emoção e que as máquinas não possuem a propriedade de entusiasmar as 
crianças pequenas, mas sim os seres humanos. O autor complementa que 
a criatividade seria essencialmente uma capacidade humana e que a crian-
ça pequena necessitaria do adulto para ser o seu exemplo e fomentador de 
imagens ricas em fantasia. Finalmente, conclui Guimón que as elites do Vale 
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do Silício, na Califórnia, têm por consenso que as escolas não devem oferecer 
aparelhos eletrônicos para promover o ensino e o aprendizado.

Além da importância do desenvolvimento da criatividade e da 
formação por meio da emoção, Ferreira Santos (2005) aponta para a comu-
nicação interpessoal como relação personalista entre seres humanos na 
constituição do pensamento, da sociedade, da comunidade e de uma ordem 
intelectual e social. Conforme o autor, o contexto das narrativas, apresenta-
das em grandes imagens, contextualiza a criança no seu espaço e no tempo 
presente, articulando o passado (arché) em direção ao devir (télos). Seria a 
estrutura de sensibilidade humana que desenvolve a relação consigo mesma, 
com o outro, com o mundo percorrendo um caminho de humanização da 
espécie humana.

Desafio da escola e linguagem

        Conforme observação de Alan Kay da Apple Computers que, 
mesmo defendendo o uso do computador na escola, diz: “Mesmo assim, 
tenho dito e repetido que os problemas que as escolas não podem solucionar 
sem computadores não poderão solucionar com eles.” (KAY, apud POST-
MAN, 2002, p. 49)

Trata-se de uma afirmação muito simples, mas extremamente 
profunda. Quais seriam os problemas da escola, seus objetivos e intentos? 
Por que uma criança deveria ir à escola nos dias de hoje em que as informa-
ções estão todas à disposição na nuvem?

Quantos desafios precisam ser considerados pelas escolas de hoje 
- além das competências básicas do ler, escrever e contar - como propor-
cionar um conhecimento amplo, o trabalho, a coesão do grupo, a disci-
plina, a responsabilidade social e ecológica, a empatia, a argumentação, a 
compaixão, a formação de valores e muito mais... E quanto às perguntas tão 
pungentes em nosso tempo em relação às dificuldades de aprendizagem e de 
comportamento? O trabalho com os pais e a busca de um diálogo edificante 
que beneficie a formação da criança também fazem parte do cabedal de 
atribuições da escola.

E para lidar com os desafios elencados, que apontam para o âmbito 
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da relação interpessoal, seria relevante mencionar e enaltecer a importância 
do veículo da interação humana: a fala que mediante o seu uso torna grata-
mente possível ao ser humano expressar-se, organizar pensamentos, conhe-
cer o mundo e falar sobre si e interagir socialmente. A linguagem possibilita 
e amplia a compreensão do mundo e ao mesmo tempo desencanta objetos, 
sentimentos e pensamentos, atribuindo-lhes um nome. A palavra pode ser 
entendida como cocriadora do mundo. Nas palavras de Gusdorf (2010, p.42): 
“Designar é chamar à existência, tirar do nada. O que não é nomeado, não 
pode existir, seja de que maneira for.”

Como característica polar ao mundo da fala, contudo, também seria 
importante mencionar o mundo de não palavras, aquilo que não encontra 
uma expressão por meio da linguagem; muitas vezes algo simplesmente 
imponderável que acontece na sala de aula entre aluno e professor. Igual-
mente, o falar não precisa ser apenas entre duas ou mais pessoas. De forma 
muito pessoal, Arendt (2004) menciona um tipo de diálogo que seria inter-
no, consigo mesmo, no silêncio individual sem a presença de outra pessoa; 
desenvolver-se-ia uma dinâmica de interlocução com os próprios pensamen-
tos. Para a autora, esse processo seria primordial para a atividade da vida do 
espírito: o pensar, o querer e o julgar.

O advento da linguagem não pode ser especificado, mas são bem 
conhecidos os seus desdobramentos em ideogramas, escrita fonética, impren-
sa, telegrafia, radiofonia, televisão, cinema e computadores. Poder-se-ia apre-
sentar uma narrativa sobre o desenvolvimento da linguagem, capacidade que 
Postman (2002) atribui unicamente aos seres humanos, denominando-os 
tecelões de palavras/ fabricantes de mundos. Mesmo diante da uma conquista 
tão importante para a humanidade, a linguagem nem sempre é empregada 
de forma positiva, podendo levar a desencontros e dificuldades relacionais.  
Uma intensificação do cuidado com a linguagem poderia ser exemplificada 
por meio da manutenção do diálogo.         

Diálogo

A fala como capacidade humana que possibilita a interação na busca 
de um entendimento mútuo é condição para que se estabeleça o diálogo. A 
palavra diálogo tem origem grega - dialogos - cujo significado é atribuído 
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às palavras logos e dia, que significam “palavra ou significado da palavra” e 
“através”, respectivamente. Ou seja, um fluxo, uma passagem, algo que tran-
sita entre pessoas.

Mediante o diálogo seria possível estabelecer uma relação com as 
semelhanças, diferenças e com o novo (GUSDORF, 2003). O ser humano 
existe na presença do outro e por meio do encontro aprende e se forma como 
cidadão. A mãe primordial (ou pessoa de relação) seria a primeira e arque-
típica pessoa da relação humana, estabelecendo a forma mais genuína de 
aprendizado. Poder-se-ia dizer que esse seria o primeiro de muitos diálogos.

Para aqueles que observam os espaços educativos e mediante a 
experiência em sala de aula, com precisão seria possível nomear as diferentes 
formas de diálogo que acontecem entre aluno e educador. Além do verbal, 
muitos outros poderiam ser mencionados. A prática pedagógica exercida 
com respeito pela criança e interesse pela formação apresenta diferentes 
tessituras dialógicas. Para Arendt (2012), o interesse (inter-esse) manifestaria 
o propósito, ligando palavra e ação, que acontece em um sítio invisível entre 
os seres humano, que ela nomeou de in-between. A palavra vinculada a uma 
ação origina algo além da palavra, dá vida ao diálogo, este que não se deseja 
que cesse, em nenhuma ocasião; no campo educacional ou político, a sua 
falta conduz à violência.

Com maestria Arendt revela o espaço entre os seres humanos que 
se estabelece por meio do diálogo. Para aquele que conhece a prática peda-
gógica, o local nomeado in-between é passível de observação e de percepção 
objetiva. O cultivo desse espaço por meio da relação não poderia ser atribuí-
do como tarefa da educação?         

Pois não seria o diálogo a pedra angular1 que professores empreen-
dem para dar vida ao processo ensino aprendizagem com seus alunos? Não 
seria essa a ferramenta que possibilita que o conhecimento possa transitar 
entre os atores da educação?  De uma coluna a outra, do aluno ao professor e 
da forma inversa, o arco do conhecimento seria edificado por meio do diálo-
go, tal qual imagem de uma ponte entre as duas estruturas de sustentação. 

Uma imagem oposta poderia ser ilustrada pelo processo monológi-
co proporcionado pelo uso de certo livro didático, prática em que o professor 
corrige o aluno através de um livro exclusivo seu, dando respostas prontas 
às perguntas já existentes que o aluno deveria estar apto a responder? Parece 
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tratar-se de uma prática antidialógica e pouco didática, mas muito frequente. 
Freire (2007) critica a ideia do professor como possuidor do conhecimento e 
aquele que despeja de forma unidirecional o conteúdo; esse deveria, segundo 
o autor, ser assimilado mediante a arte dialógica de debater, de persuadir e 
de raciocinar.

Seria interessante mencionar alguns sintomas diagnosticados nos 
últimos anos por educadores em sala de aula: a falta de silêncio, o excesso de 
fala e a pobreza na argumentação e manutenção do diálogo. Gadamer (2009) 
atribui ao crescente aprimoramento e utilização das tecnologias da informa-
ção, a responsabilidade pela incompetência dialógica que se tem presenciado 
na sociedade. A dificuldade do desenvolvimento de um pensamento crítico, 
da possibilidade de uma argumentação bem estruturada, do uso de concei-
tos, da mediação do conhecimento torna o egresso da escola pouco prepara-
do para os desafios que o mundo apresenta. 

Martin Buber, filósofo judeu e pedagogo austríaco, naturalizado 
israelita, defensor do processo dialógico se aprofundou em estudos a respeito 
do encontro humano. Conforme formulado pelo filósofo, o encontro seria 
uma experiência existencial entre o Eu e o Tu, mediante o reconhecimento 
e respeito alheio, premissas básicas para que se estabeleça o diálogo. Para 
Buber (1977), a transformação do mundo, diante dos horrores que viveu, se 
daria mediante uma prática dialética baseada no acolhimento do outro, o Tu 
da relação com o Eu. O autor preconiza uma recepção incondicional do Tu 
a partir de conversas que servem de artefato para a reflexão e posterior ação. 
Por meio de uma forma muito próxima e encantadora, Buber movimenta 
os seus leitores para a tarefa humana do entendimento, aceitação, abertura e 
compromisso com o exercício do diálogo franco e verdadeiro do Eu-Tu. Arti-
cula, dessa forma, uma responsabilidade pelo estabelecimento do reconhe-
cimento do outro de forma singular e diante da compreensão das diferenças.

Seria possível se alinhar com a importância dada por Buber para a 
relação interpessoal e transpô-la para a educação. Um relevante valor poderia 
ser atribuído ao processo da relação mestre-discípulo ou conteúdo-aprendi-
zado.  A condução dialógica, que presume o interesse na descrição de Buber, 
estrutura o caminho formativo da criança, de característica não autoritária e 
não monológica, mas estabelecendo três importantes pilares: a confiança, a 
reciprocidade e a responsabilidade. 
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Da mesma forma com que o diálogo se estabelece como uma rela-
ção Eu-Tu, também pode ser praticado no âmbito do ensino em que o aluno 
se aproxima do objeto do conhecimento, chamado por Buber de Eu-Isso, ou 
dependendo da intensidade e qualidade do envolvimento, seria possível até 
se tornar uma relação Eu-Tu. Dessa forma, promove-se um envolvimento 
ativo com o aprendizado. Aprender algo implica envolver-se, apropriar-se, 
tomar para si, elaborar de forma pessoal um determinado conteúdo. Ao 
tornar-se um agente do processo, o estudante poderá replicar essa forma de 
aprendizado para todos os âmbitos da vida. Conforme já tratado neste capí-
tulo, a criança se entusiasma por meio da relação, vincula-se ao aprendizado 
mediado pelo ser humano e não pelo computador.

Conforme palavras de Steiner (2005), os professores podem apre-
sentar o conteúdo por meio de narrativas que permitem que a matéria seja 
tratada de forma viva e atual, envolvendo as crianças e jovens. Um conteúdo 
estimulante e que tenha sido apresentado de forma próxima, fresca e recém-
-descoberta pelos atores educacionais, pode proporcionar alunos interessa-
dos, eternamente aprendizes e inquisidores da vida. 

Ainda seria importante mencionar o diálogo além do praticado 
entre professor, aluno e conteúdo. No ambiente escolar, a comunidade pode-
ria atentar para uma prática dialógica ampla e educativa, entre professores, 
funcionários, pais e o meio ambiente. Uma verdadeira comunidade educado-
ra, propulsora e exemplo de um relacionamento saudável, em que as diferen-
ças sejam tratadas de forma clara e atenciosa, sustentando uma prática que 
poderá ser replicada pelos alunos em sua vida de futuros cidadãos.

De forma peremptória a articulação entre o diálogo e o envolvimen-
to com o conteúdo ministrado pelo agente da educação ainda padece de uma 
ampliação diante da crise que foi apresentada. Qual seria uma possibilidade 
de integrar a educação de uma forma consistente?

Educação integral

Constata-se com facilidade a fragmentação disciplinar vigente no 
sistema educacional brasileiro, principalmente no Ensino Médio, ambiente 
em que cada docente especialista se considera soberano e sua matéria indis-
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pensável. As disciplinas são vistas como fim e não como meio para a forma-
ção da pessoa. A separação dos saberes atomiza a vida humana e desintegra 
o conhecimento, separando-o não somente em diferentes capítulos dos sabe-
res, mas também estabelecendo a desvinculação da relação eu e o mundo. 

O filósofo, pedagogo e ex-professor Waldorf, Jonas Bach Junior, trata 
em seu livro Fenomenologia de Goethe e Educação o quanto a humanidade 
perdeu o encantamento em relação ao mundo, bem como o distanciamento 
que o eu sofreu de seu objeto de estudo.  Inaugurou-se assim, segundo o autor, 
uma forma racionalista de se ver o mundo. Nas palavras do autor (2017, p. 28):

        
 O critério da verdade é o raciocínio lógico do sujeito, a ordenação, a enumeração 
 e as generalizações restringem-se à apreensão matemática do fenômeno. 
 O logos foi substituído pela racionalidade cartesiana e o mundo passa a ser 
 representado, tanto quanto o próprio sujeito. Mundo e sujeito passam a ser 
 entendidos sob a ordem do corpo e a ênfase na subjetividade, 
 instala-se o dualismo eu e mundo, espírito e natureza.

A separação da criança de seu objeto de estudo dificulta sua inter-
-relação e subsequente envolvimento e entusiasmo com o conteúdo que está 
sendo apresentado. A criança ainda se encontra em um estado de encantamen-
to pelo mundo que justamente caracteriza a sua forma de conhecer, descobrir 
e de se interessar. Segundo Steiner (2005), a criança pequena está unida ao 
mundo e a tarefa da educação seria um processo que partiria do estado inte-
gral para paulatinamente objetivar o ensino e a pesquisa dos conteúdos. 

Bach apresenta em sua obra a proposta de Steiner para uma educa-
ção que inaugura a aproximação do mundo (natureza, objeto de estudo, 
disciplina, sociedade) na sua relação com o eu. A pedagogia Waldorf, funda-
da pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, busca uma forma que se aproxi-
ma do conhecimento que vai além da práxis do ensino formal fracionado e 
racionalista. Conforme as palavras do autor: 

 A educação sob a abordagem fenomenológica é realização de compromisso 
 e manifestação do sentido de responsabilidade com a vida. Assim, a educação 
 pela fenomenologia é um processo de resgate da formação humana  (Bildung)
 na medida em que estabelece uma continuidade. Não basta superar uma 
 vez a dicotomia do eu em relação ao mundo, sendo importante transcender 
 a cisão como tarefa perene de educação. (BACH JR., 2017, p.17)
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Assim, a pedagogia Waldorf propõe uma formação que conduz a 
criança e posteriormente o jovem por um caminho formativo que privilegia 
uma pesquisa do mundo de forma integral, relacionando, dentro da especi-
ficidade de cada faixa etária, sujeito e objeto.  Segundo Lanz (2005), autor 
de várias obras sobre a pedagogia Waldorf, a criança perfaz o caminho de 
desenvolvimento da humanidade, apropriando-se de suas transformações. 
Dessa maneira, seria importante uma criança vivenciar práticas, narrativas 
e descobertas como aquelas desenvolvidas ao longo da história. Destarte, 
poderá estabelecer uma relação com o acontecimento determinado. 

A pedagogia Waldorf proporciona a aproximação do aluno com o 
conteúdo por meio de ações metodológicas específicas. Por exemplo, uma 
narrativa contada por um professor que procura partilhar conhecimento, 
valores, sentimentos, empatia, atingirá seu objetivo quando encontrar o 
olhar dos alunos e quando estes perceberem as mensagens que estão conti-
das de forma viva e tácita na diversidade de possibilidades de comunicação. 
Apenas a presença interessada, ativa e dinâmica do professor já faz parte do 
aprendizado, sem fazer menção ao conteúdo propriamente dito. O aprendi-
zado acontece de pessoa para pessoa, de forma integral e com apropriação do 
sentido e significado do conteúdo de forma pessoal e singular.

A educação integral, não em período integral como muito em voga 
nos dias de hoje, está sendo sugerida que seja compreendida neste capítulo 
como um metavalor, vinculada à palavra integridade. O vocábulo integral 
advém de íntegro que tem origem latina, integer, que significa total, comple-
to, intocado. As palavras integralidade e integridade possuem a mesma raiz. 
Pensa-se, assim, que a ação educativa deveria realizar a pesquisa do objeto do 
estudo levando em consideração o seu estado original e natural, envolvido 
pelo seu meio e entendendo o momento como uma primeira experiência, de 
algo nunca antes estudado pela dupla (aluno e professor). Por meio desse tipo 
de pesquisa, os sujeitos estudariam o objeto levando em conta a diversidade 
da sua manifestação, sua originalidade e sua inteireza.

Diante da crise mencionada neste capítulo, torna-se urgente a busca 
de possibilidades educacionais que respondam aos sintomas vigentes. O 
estudo e observação da criança em suas múltiplas manifestações pode ser 
uma forma de se chegar a propostas contemporâneas de atuação educacional. 
A criança apresenta-se de forma singular, única e não fragmentada, sendo 
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interessante direcionar a observação de educadores também para uma visão 
integral desse ser humano. 

Como professora polivalente durante 14 anos do Ensino Funda-
mental em uma escola Waldorf e hoje como formadora de futuros profes-
sores, coloco-me aqui como pesquisadora e observadora da prática pedagó-
gica. De forma genérica, gostaria de mencionar como a criança do Ensino 
Fundamental I se vincula com alegria e entusiasmo a um conteúdo apre-
sentado de forma integral, assim não fracionado, dessa forma vivo e dentro 
do seu contexto e meio ambiente. A humanização dos alunos acontece 
primordialmente por meio de narrativas que recontam o desenvolvimento 
cultural da humanidade. Destarte, é possibilitada à criança apropriar-se de 
forma pessoal ao sentido e significado do conteúdo apresentado, elaboran-
do-o de forma única. Não menos importante seria mencionar a relevância da 
relação que desejamos que se estabeleça entre aluno e professor, esta suporta 
e ampara o discente para enfrentar o seu processo de aprendizagem com os 
seus desafios específicos, resumindo a concepção apresentada como uma 
abordagem metodológica integral, vinculando diferentes saberes. Quanto 
à forma de aprendizagem também seria importante que fosse permanente, 
durante o dia inteiro dentro do espaço escolar e não escolar, ubíqua, práti-
ca, teórica e levando em consideração o que de forma tácita já existe como 
contribuição da criança.

Considerações finais

A crise pós-moderna coloca o ser humano diante de desafios que 
demandam escolhas conscientes de pais, professores e autoridades educacio-
nais. O acesso das crianças aos meios eletrônicos encontra-se de forma indis-
criminada e endeusada, conforme tratado neste texto, situação que pode 
justamente tolher a formação de várias capacidades e habilidades humanas. 
Propõe-se aqui o acesso paulatino e consciente da criança aos meios eletrôni-
cos, privilegiando um amadurecimento das competências sociais, emocio-
nais e ancestralmente humanas por meio do vínculo com o ser de relação.

Da experiência com crianças na contemporaneidade surge a impor-
tância premente de vincular ainda mais o professor ao estudo e observação 
do seu público. Isso seria uma menção para um momento de aproximação do 
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professor e de sua verdadeira meta e tarefa educativa - a criança - e não um 
afastamento, entregando seus objetivos para os meios eletrônicos de comu-
nicação e educação. Seria importante lembrar que o aprendizado ocorre por 
meio do entusiasmo e vínculo, que naturalmente requer um ser humano 
como mediador. A criança almeja ser reconhecida e compreendida como 
única, clamando por atenção, proximidade e aceitação. Apenas um adulto 
pode fazer isso por e com ela. 

O diálogo apresenta-se como proposta que promove e intensifica o 
vínculo e o reconhecimento, além de uma forma conjunta de se aproximar do 
conteúdo, objeto de estudo. O genuíno interesse do professor pelo aluno, tal 
qual a concepção de Buber, pode ser uma proposta que assegura uma relação 
frutífera e estável. O cultivo do espaço arendtiano que se forma entre discí-
pulo e mestre permite proporcionar uma dinâmica rica das relações, caso 
seja assim compreendido e valorizado. O compartilhamento de experiências 
por meio do diálogo permite que o aluno seja atendido em suas necessidades 
e não se encontre solitário diante de uma tela de computador, e que um ser 
humano esteja ao seu lado para lidar com seus anseios e dificuldades.

Conforme o que foi apresentado quanto à palavra integral ser um 
vocábulo parente de integridade, poder-se-ia constatar que a educação neces-
sita de pessoas íntegras e integrais; no contato com crianças que assumem o 
mundo de forma una, o educador é também compreendido por elas como 
uma pessoa integral. Assim, não seria apenas pelo seu conhecimento que 
o mestre seria reconhecido e valorizado, mas como ser humano inteiro, em 
seus diversos e múltiplos aspectos humanos. Outrossim, a integridade do 
professor deveria pertencer à mais importante meta da educação em nosso 
século. As pessoas que mais se qualificam para a ação docente corresponde-
riam àquelas que buscam um autoconhecimento e desenvolvimento, que por 
meio de uma educação continuada, não apenas quanto aos diferentes conteú-
dos, mas por meio de um trabalho de desenvolvimento pessoal, almejam 
estar diante de seres humanos que leem seus professores por inteiro. Nesse 
momento, uma frase de Steiner (2013) corrobora significativamente com o 
tema e estimula o professorado à reflexão: “Toda educação é autoeducação.”
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Nota
1 Pedra em formato trapezoidal que é colocada no centro de um arco com a função de equilibrar 
as forças.
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2

Rudolf Steiner e os paradoxos da modernidade escolar

Marcelo Rito

Apresentação

Ao se debruçar sobre a plêiade de enunciados constitutivos daquilo 
que se poderia nomear como a História da Educação no Ocidente, depara-se 
com uma infinidade de temas e abordagens. 

Do vasto campo estabelecido por autores dedicados a descrever o 
ato educativo, uma noção salta à vista em razão de sua intensa circulação 
entre as diferentes tendências pedagógicas, essa noção é tão generalizada 
que pode ser utilizada como mirante para analisar as profundezas das atuais 
práticas educacionais. Trata-se da modernidade escolar. 

A partir da análise de alguns componentes que historicamente defi-
niram a chamada Escola Moderna, este texto aventará sobre os riscos e as 
potencialidades pertinentes ao referido tema, com a pretensão de problema-
tizar os fazeres e dizeres da contemporaneidade escolar, particularmente a 
brasileira. 

No que tange aos riscos, o texto trafegará por pensadores reconhe-
cidos por sopesar os paradoxos a que chegaram alguns aspectos nucleares da 
modernidade. Acerca das potencialidades, o texto imergirá no pensamento 
de Rudolf Steiner para sugerir encaminhamentos para superação de determi-
nados elementos constitutivos desses paradoxos modernos. 

Caso seja plausível a teorização proposta por Steiner aqui suma-
riada, o texto apresentará práticas provenientes da Pedagogia Waldorf, cuja 
execução permitiria a superação de alguns dos impasses gerados desde a 
instalação da modernidade escolar brasileira. 

Muitos autores se dedicaram a discorrer sobre a modernidade. 
Daqueles que se tornaram referência nessa discussão, Max Weber, certamen-
te, se destaca em razão da força e do alastramento de suas ideias. Em Ética 
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Protestante e o Espírito do Capitalismo (WEBER, 1999), pode-se encontrar 
dito conceito atrelado a modos de vida organizados sob o mote da raciona-
lização, da calculabilidade, da previsibilidade, do individualismo, da autor-
reflexão, da “tendência para a uniformidade da vida” (WEBER, 1999, p.121). 
Weber, ao analisar o substrato cultural do capitalismo moderno, estabeleceu 
que esse modelo econômico não teria surgido sem que um ethos específico 
tivesse se espraiado das comunidades protestantes europeias para o restan-
te da cultura ocidental. Nesse sentido, a modernidade seria um momento 
histórico em que se teria universalizado a “dependência da ciência ocidental, 
notadamente as ciências matemáticas e das experimentalmente exatas ciên-
cias da natureza” (WEBER, 1999, p. 9-10).  

Essa dependência das ciências calculistas teria, para Weber (1970), 
levado a uma espécie de desencantamento do mundo em função da pretensão 
de eliminação de todas as dúvidas existenciais humanas por meio da raciona-
lização absoluta da natureza e da cultura. Destarte, a eliminação de todas as 
explicações mágico-religiosas para o sentido da vida teria legado ao cientista 
moderno o esvaziamento do entusiasmo e do compromisso público de seu 
pensamento.

Também Hannah Arendt (2005) preocupou-se com a vida pública 
nos tempos modernos. Segundo a autora alemã, a modernidade se instalou 
no Ocidente com a emergência do liberalismo. Este teria contribuído para 
a decadência da noção de autoridade que, no passado, estivera escorada 
na tradição, pois as ideias liberais teriam laicizado valores que antes eram 
atribuídos à religião. Por conseguinte, a perda da autoridade teria levado ao 
afastamento da busca pelo fundamento do mundo, pois, na modernidade, 
Arendt sugere que se teriam eliminado experiências autênticas ou incontes-
tes em um mundo que deveria ser considerado comum a todos aqueles que 
se propusessem a assumir responsabilidade por ele. 

Ainda no campo da relação público/indivíduo, Zygmunt Bauman 
situou suas análises sobre a modernidade no contexto do pós-segunda guerra 
mundial. Segundo o autor, a vivência moderna teria superado o mal-estar 
próprio do choque das convenções civilizatórias com as individualidades por 
meio do instar de desejos pessoais, procedendo à convocação permanente ao 
espontaneísmo particular (BAUMAN, 1998). 

Bauman descreve o mundo moderno como o momento em que os 
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projetos de liberdade prometidos pelas revoluções políticas teriam redun-
dado na garantia da tríade formada por beleza, pureza e ordem. Fosse na 
ordenação nazista ou na comunista, ora em nome da pureza de raça, ora 
da imposição de classe, as utopias modernas teriam produzido um “mundo 
sem estranhos” (BAUMAN, 1998, p.21). Nessa condição, aos alheios à ordem 
moderna restariam duas opções: a assimilação ou a exclusão. Em ambos 
casos, seria o potencial de consumo que garantiria, ora a incorporação, ora 
a contenção daqueles que não se inserissem nas renovações propostas pela 
modernização.

A nova ordem laica, que eliminaria a tradição, estaria assentada 
na busca por “um novo começo permanente” (BAUMAN, 1998, p. 20). No 
entanto, essa renovação teria se condensado em projetos centrados nos indi-
víduos cujo horizonte se restringiria à libertação da identidade herdada em 
prol da construção de individualidades inusitadas.

Esse mergulho do indivíduo em sua própria personalidade estaria 
ligado à outra condição: a aversão da linguagem moderna à ambivalência 
(BAUMAN, 1999). Segundo Bauman, os tempos modernos fizeram guerra à 
ambivalência implementando o sonho da completa e absoluta classificação e 
seleção dos elementos observáveis na natureza e na humanidade. 

O indivíduo moderno, portanto, sempre ficou colocado entre a 
ordem expressa pelo conhecimento e o caos presente no desconhecido. O 
medo de estar constantemente diante de um abismo existencial levaria os 
entes modernos a incorporarem toda sorte de discursos de segurança. O 
temor instigaria à vigilância e esta se manifestaria na postura de permanente 
negatividade diante do mundo. Bauman chega a asseverar que “a negação 
compulsiva é a positividade da cultura moderna” (BAUMAN, 1999, p. 17). 
Tal mecanismo discursivo teria levado a uma outra condição profundamente 
moderna: a crença na autonomia como o direito de decidir abrir ou fechar os 
olhos diante do outro/diferente.

No entanto, Bauman considera que, no presente – notadamente no 
período pós-segunda guerra –, a modernidade teria se liquefeito. Na era da 
modernidade sólida, os mecanismos de segurança exerciam um controle 
central e o olhar do poder vigiava os cidadãos por meio de normas e de disci-
plina. Na fase líquida “se espera e se deseja do ‘poder público’ que ele obser-
ve os ‘direitos humanos’, isto é, que permita que cada um siga seu próprio 
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caminho e que permita que todos o façam ‘em paz’” (BAUMAN, 2001, p.45). 
Assim, segundo esse ponto de vista, a autonomia nos tempos líquidos se 
referenciaria no princípio da política-vida, na qual cada um seria respon-
sabilizado por cuidar de si e agir em público conforme os interesses de sua 
vida privada. Instalar-se-ia, dessa maneira, a desregulamentação da norma 
em nome da comparação universal, redundando em um “estado de autoe-
xame minucioso, autorecriminação, autodepreciação permanentes, e assim 
também de ansiedade contínua” (BAUMAN, 2001, p. 93).

  Destarte, a pós-modernidade poderia ser definida como uma época 
em que a constituição de uma subjetividade singular seria a única saída dian-
te de um mundo que perdera as referências de encantamento, autoridade, 
alteridade e otimismo.

Para além de concordar ou discordar do diagnóstico do presente 
produzido pelos autores pós-modernos, encontra-se mais valia em especular 
sobre alguns dos efeitos gerados pelas novas configurações da subjetividade 
contemporânea, particularmente, aquelas que atingem o convívio escolar.

Riscos à subjetividade moderna

Agora, seria conveniente apresentar alguns elementos da obra de 
Michel Foucault sobre o tema, uma vez que o autor francês bem pode ser 
considerado uma referência na compreensão das relações entre subjetividade 
e modernidade.

Na obra Em Defesa da Sociedade, Foucault (1999) se dedica a anali-
sar as tecnologias de poder presentes no Estado Moderno. Este, segundo o 
autor, teria emergido no contexto das revoluções burguesas na Europa e na 
América do Norte e sua grande novidade repousaria na concepção segundo 
a qual os homens nascem iguais e devem ser dotados de direitos que assegu-
ram sua humanidade. 

Ao lado do rastreio de obras da filosofia política – igualitarista e 
contratualista – produzida pelos juristas modernos, Foucault se dedicou a 
vasculhar textos científicos, contemporâneos à referida filosofia, nos quais se 
produziam teorias acerca das distinções biológicas entre os seres humanos.

Constatou o autor que, pari passu com a ascensão do Estado de 
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direitos, também se elevaram discursos científicos cujo mote se dirigia às 
raças humanas. Ademais, ao estudar intelectuais oitocentistas oriundos da 
medicina, da psiquiatria, da geografia, da história, da biologia, dentre outras 
áreas, foi possível a ele vislumbrar que os enunciados desses personagens 
invariavelmente redundavam em aconselhamentos provenientes das ciências 
com cariz positivista. 

Do cruzamento entre enunciados positivistas/racistas e conse-
lhos aos cidadãos que reivindicavam igualdade de direitos, Foucault (1999) 
estabeleceu o termo biopolítica para definir uma espécie de “estatização 
do biológico” vigente, segundo ele, desde os alvores do Estado Moderno 
(FOUCAULT, 1999, p.286). 

A aplicação da biopolítica teria permitido a ascensão de práticas 
normativas dirigidas aos cidadãos com fito de preservar e expandir a vida 
presente nos contingentes populacionais. Essa conduta fica evidente quan-
do se repara que as alocuções científicas, a partir de meados do século XIX, 
passaram a dirigir-se ao homem como elemento de uma determinada espécie 
biológica, no interior da qual se visualizavam eventos que levavam em conta 
a mortalidade, a fertilidade, as doenças, a capacidade produtiva, ou seja, 
fenômenos de conjunto nos quais os indivíduos eram tidos como elementos 
pertencentes à massa de dados cujas análises deveriam ser apreciadas pelos 
especialistas da vida. 

Assim se justificaria, segundo Foucault, a constante volúpia dos 
Estados Modernos em implementar grandes campanhas voltadas ao sanea-
mento das cidades, organização de cemitérios, vacinação dos infantes, 
instalação de hospitais, regulamentação de presídios, construção de escolas, 
sempre com as justificativas de higienizar os espaços públicos e ampliar a 
qualidade da vida presente nos indivíduos e, concomitantemente, afastar os 
riscos à degeneração da espécie. 

Portanto, segundo Foucault, o século XIX foi um momento privi-
legiado para se compreender a tendência à “medicalização da população” 
(FOUCAULT, 1999, p. 291). Esta operação seria condizente com o cerne da 
modernidade acima apontado: a expansão do saber científico por meio da 
instalação de uma cisão na sociedade entre aqueles que estariam no interior 
da ordem estabelecida pelos cientistas e, portanto, se mostravam capazes de 
se comportarem como cidadãos civilizados e os outros que estariam ao lado 
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do caos e que – ora com sua incapacidade física, ora com sua rebeldia polí-
tica, ora com sua impureza étnica – ameaçavam o continuum biológico das 
populações, cuja vida o Estado deveria preservar.  

Ao discorrer sobre a biopolítica, Foucault estabeleceu, tanto o 
nazismo e o socialismo soviético, quanto o advento da guerra atômica, como 
momentos em que se explicitou o paradoxo moderno. Tais eventos demons-
traram, segundo o autor, o máximo a que a racionalização, a massificação, 
a ordenação, a previsibilidade, o individualismo e o cientificismo puderam 
alcançar. No entanto, apesar de ambos terem sido procedimentos de maci-
ço morticínio sobre populações inteiras, a brutalidade teria se justificado 
pela preservação daquelas vidas que, segundo os executores, mereciam ser 
vividas.

A medicalização, portanto, comporia tecnologias de poder basea-
das na equação expressa pelo “direito de fazer viver e de deixar morrer” 
(FOUCAULT, 1999, p.287). Dessa maneira, para o autor, a condução científi-
ca das populações, quando aplicou critérios provenientes da biologia, estabe-
leceu como naturais as diferenças entre aqueles que poderiam ser considera-
dos normais e os que, doravante, seriam tidos por anormais. 

Escola moderna e medicalização 

Pode-se dizer que uma das instituições modernas que abrigou, refi-
nou e perpetuou a medicalização foi a escola de massas. 

Uma das evidências mais contundentes dessa propensão à medica-
lização na escola de massas contemporânea, sem dúvida, é o modo como 
o ambiente escolar atual foi tomado por alocuções associando a inapetên-
cia dos estudantes a transtornos, déficits e síndromes localizados na fisio-
logia cerebral. Meios de comunicação, produções acadêmicas, associações 
de simpatizantes, grupos de apoio, especialistas dos mais variados matizes, 
insistentemente, se utilizam de conceitos provenientes da psicologia, da 
sociologia, da neurobiologia, da psiquiatria, da antropologia, etc., para biolo-
gizar comportamentos desviantes dos discentes.

Ora apoiados em definições eruditas, ora sustentados por exames 
estandardizados, ora amparados no senso comum, personagens que se arvo-
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ram à condição de “peritos da vida em si mesma” (ROSE, 2013, p. 47) esta-
belecem os critérios a partir dos quais todas as dificuldades de aprendizagem 
poderiam ser explicadas.

Ao pesquisar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperati-
vidade (TDAH), Rossano Lima Cabral (2005) oferece um rico estudo sobre 
a instalação e o espraiamento de um diagnóstico que ilustra claramente o 
processo de medicalização no convívio escolar contemporâneo. Cabral suge-
re uma espécie de explosão discursiva em torno do TDAH no início do século 
XXI. O crescimento exponencial de menções ao TDAH, segundo o autor, 
poderia ser associado à prática, bastante comum na contemporaneidade, de 
atribuir dificuldades pessoais a algum fenômeno fisiológico. Desse modo, a 
recorrência do diagnóstico de desatenção evidenciaria que o corpo anatô-
mico está se tornando alvo do zelo, a sede dos desvios e o locus de toda e 
qualquer terapêutica voltada à modificação da conduta. Diante desse quadro, 
alcançaria proeminência o discurso psiquiátrico, cuja atuação ganharia ares 
de autoridade final para encaminhar comportamentos indesejáveis na escola.

Nikolas Rose (2003) também se debruçou sobre o encaminhamento 
médico para as dificuldades de convívio. Em seus estudos, constatou uma 
elevação progressiva na prescrição de psicofármacos nos EUA e no mundo. 
No caso da Ritalina1, o pesquisador demonstrou que suas vendas octuplica-
ram entre 1990 e 2000 nos EUA. Acerca do mercado de drogas psiquiátricas 
em geral, nesse mesmo período, o pesquisador inglês estabeleceu que:

 
 na América do Sul, esse mercado cresceu algo em torno de 200%, na África do 
 Sul por volta de 50% e no Paquistão mais de 130%. Nas regiões “mais desenvolvidas”, 
 Japão cresceu quase 50% diante de um nível inicialmente baixo de vendas; na 
 Europa, a partir de uma base relativamente alta, o crescimento foi maior do 
 que 125% e o aumento no volume das vendas nos Estados Unidos foi maior 
 do que 600% (ROSE, 2003, p.47, tradução nossa).

Ao lado das evidências que comprovam o alastramento da medi-
calização na sociedade atual, pode-se encontrar críticas a esse processo. 
Em 2013, na cidade de São Paulo foi realizado o II Seminário Internacio-
nal A Educação Medicalizada (COLLARES; MOYSÉS; RIBEIRO, 2013). Nas 
memórias desse evento, depara-se com uma consistente amostra da reação à 
penetração da discursividade médica no cotidiano social brasileiro.
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Nas críticas à medicalização, pode-se encontrar denúncias a ações 
de “biologização da vida” cuja operação redundaria em uma “redução da 
vida em toda a sua complexidade e diversidade, a apenas um de seus aspec-
tos – células ou órgãos, tornados estáticos e deterministas” (COLLARES; 
MOYSÉS; RIBEIRO, 2013, p.16). Essa redução tornaria diagnósticos como 
o TDAH um verdadeiro problema para a saúde pública, uma vez que sua 
detecção se basearia na mera observação do comportamento de crianças 
irascíveis na escola (IRIART; IGLESIAS-RIOS, 2013). A crítica à medica-
lização dos escolares se estende também aos instrumentos de diagnóstico 
utilizados pelos profissionais dedicados a estabelecer o TDAH. Segundo tais 
críticos, as perguntas utilizadas para a detecção do TDAH constituiriam uma 
espécie de “interrogatório sugestivo” análogo aos inquéritos produzidos nos 
tempos medievais pela Inquisição (MOYSÉS; COLLARES, 2013, p.52). 

Além da suspeita em torno do diagnóstico, a própria definição dos 
transtornos é vista como bastante problemática, uma vez que ela é produzi-
da a partir da associação direta entre a prescrição dos fármacos e a caracte-
rização dos distúrbios, demonstrando uma perigosa aproximação entre as 
pesquisas realizadas pelas indústrias farmacêuticas e as entidades2 que chan-
celam ditas definições (FARAONE; BIANCHI, 2013). 

De todas as críticas, talvez a mais contundente esteja dirigida a 
um efeito particularmente pernicioso do atual processo de medicalização 
da sociedade, qual seja: a produção das cidadanias biológicas (CALLIMAN, 
2013). Este termo caracteriza um tipo de conduta na qual os indivíduos 
contemporâneos constituíram suas identidades a partir de critérios biológi-
cos e, ato contínuo, reivindicariam do Estado direitos a partir de suas condi-
ções fisiológicas específicas. 

Nikolas Rose (2013) demonstra como é crescente o número de 
grupos de pais e pacientes que se agrupam para compartilhar esclarecimento 
quanto às medidas de combate às doenças mentais. Tais grupos unem-se com 
vistas a impedir a estigmatização, lutando por sofisticar as descrições científi-
cas para as condições mentais. Nesse contexto, 

 até mesmo as próprias crianças falam frequentemente das consequências do 
 remédio não como uma imposição externa ou uma coerção estranha, mas o 
 contrário – como um possibilitar a criança a assumir o controle de si mesma, 
 restaurando a criança a seu verdadeiro si-mesmo (ROSE, 2013, p.293).

A educação Waldorf no século XXI



30

Escola moderna medicalizada

O processo de identificação de si, consigo mesmo, a partir da 
responsabilização de cada qual por sua própria interioridade corpórea, 
segundo Jorge Ramos do Ó (2009), não foi criação exclusiva do discurso 
médico contemporâneo. Para o autor português, suas raízes repousam já na 
constituição da escola moderna no Brasil, a partir da fusão entre pedagogia 
e psicologia experimental.

Dita composição de discursos foi compilada pelo autor em Portugal 
de fins do século XIX e no Brasil das primeiras décadas do século XX. Nesses 
tempos e lugares, o autor assevera que se teria iniciado o arranque do projeto 
sócio-político de ambos Estados em direção à massificação da escola. Para 
Ramos do Ó tal projeto teria se implantado a partir da composição de dois 
conjuntos de técnicas: a Escola Nova e a psicologia de base experimental. 
Segundo o autor, essa combinação deveria ser considerada o cerne da esco-
larização moderna.  

Tanto em Portugal quanto no Brasil, a Escola Nova se caracterizou 
por combater o ensino repetitivo, bloqueador da criatividade e centrado 
no adulto, relegando tais ações às técnicas da escola tradicional da qual a 
modernidade educacional se propunha afastar. Agregando a esses princí-
pios, a nascente psicologia experimental era utilizada pelos escolanovistas 
como ferramenta para depurar do corpo dos discentes suas potencialidades, 
estimulando suas performances e detectando objetivamente suas possíveis 
anormalidades.

Liderada no Brasil por Lourenço Filho3, a intersecção da escola 
renovada com a psicologia experimental estabeleceu os testes psicológicos 
como o procedimento científico basal para que se pudesse conhecer as indi-
vidualidades discentes. Desse modo, “categorizando, classificando e calibran-
do suas capacidades, aptidões e formas de conduta” (Ó; CARVALHO, 2009, 
p.42) intencionavam os educadores brasileiros e portugueses constituir um 
ensino sob medida para cada qual das individualidades. Referidos testes, 
segundo os autores, cumpririam o papel de definir para os estudantes parâ-
metros por meio dos quais cada um deveria inspecionar em suas intimidades 
as capacidades estabelecidas pelos examinadores e educadores como funda-
mentais para a vida normal na escola. Ou seja, a referência externa agia como 
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critério para que as individualidades cuidassem de si mesmas e se mantives-
sem em permanente autovigilância de suas próprias ações.

Além de induzir à autorreflexão, as técnicas da psicopedagogia 
escolanovista tinham como alvo a condução da vontade dos educandos. O 
ensino moral baseado no mote de que “a liberdade é filha da autoridade bem 
compreendida” (DURKHEIM, 1929, p. 66), justificava o recurso ao treino da 
bondade, justiça, dever, verdade e sacrifício para que o desejo dos infantes 
fosse governado pela moralidade propugnada por seus educadores. 

Particularmente com a chegada da psicanálise, as ações dos alunos 
passaram a ser constante objeto de inspeção e de indagação. Os conceitos 
psicanalíticos refinaram o modo como os escolanovistas se relacionavam 
com aqueles alunos que não se adaptavam às requisições escolares. Muitas 
vezes se reparava que alguns alunos inadequados não possuíam nenhuma 
anormalidade física detectável, restando pouco a fazer além de impor corre-
tivos morais a eles. Porém, com a chegada dos princípios psicanalíticos, os 
discentes que não apresentavam anormalidades anatômicas e, mesmo assim, 
não se integravam ao ambiente escolar, passaram a ser tratados como alunos-
-problema. Essa novidade permitiu que a Escola Nova no Brasil implantasse 
um amplo programa de higiene mental para vasculhar além da anatomia, na 
família, no ambiente social e no passado do educando as razões para a sua 
inadequação.

Seguindo o raciocínio de Ramos do Ó e Luis Miguel Carvalho, a 
escola moderna, ao sofisticar seu discurso científico, acabou por constituir 
um conjunto de práticas que redundaram em moralização, autovigilância e 
padronização da subjetividade discente.

No entanto, como se viu acima, a crítica à medicalização moderna 
não questionou o modelo de ciência presente no convívio escolar contempo-
râneo. Os críticos supracitados se debruçaram sobre a atual medicalização 
da sociedade e se dedicaram a denunciar o reducionismo das definições, a 
escassez de dados, a insuficiência dos procedimentos, a falta de objetivida-
de dos pesquisadores, os interesses financeiros dos experts e a imposição de 
uma identidade biológica; mas não penetraram na visão de mundo que tais 
perspectivas continham.

Por outro lado, o breve recuo histórico – na companhia de Jorge 
Ramos do Ó e Luis Miguel Carvalho – demonstrou que as raízes da tendên-
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cia contemporânea ao refúgio de cada sujeito a seu corpo fisiológico pren-
dem-se à própria concepção de educação e de ciência que se implantou nos 
primórdios da modernidade escolar luso-brasileira.

Potência do pensamento científico moderno

Destarte, para se propor a superação do paradoxo moderno expres-
so pela psicobiologização da identidade, faz-se necessário discutir os cânones 
da concepção de ciência que instituiu o corpo fisiológico como a sede na qual 
todo o comportamento humano deveria ser compreendido. 

Rudolf Steiner dedicou sua vida a refletir sobre as bases do pensa-
mento científico. Nesse empreendimento, discutiu acerca da objetividade, 
do experimentalismo, da moralidade e do individualismo próprios do olhar 
moderno para o humano. Assim fazendo, colocou em discussão aspectos que 
teriam levado a ciência moderna a sustentar práticas avessas às suas próprias 
promessas de sofisticação, civilidade, liberdade e progresso, cujo implemento 
estaria no cerne da contemporânea existência.

Cumpre agora imergir no pensamento steineriano para capturar seu 
posicionamento diante dos sobreditos elementos da modernidade científica 
e especular sobre possíveis propostas para superação do paradoxo expres-
so pela psicobiologização da identidade; como se viu, tão danosa para o 
ambiente escolar contemporâneo.

A obra científica de Steiner inicia-se por seu diálogo com Goethe. 
Acompanhando as reflexões do eminente literato alemão, Steiner desenvol-
veu uma filosofia que pretendia colocar em discussão a ciência moderna a 
partir de seus fundamentos. 

O diálogo steineriano com a filosofia da ciência de seu tempo 
tornou-se público após a obra Linhas Básicas para uma Teoria do Conheci-
mento na Cosmovisão de Goethe (STEINER, 1986). Neste trabalho, apresen-
tado em 1886, o autor comunga com o senso comum da ciência de sua época 
para quem o “trabalho do pensar” (STEINER, 1986, p.16) deveria ser colo-
cado acima da fé durante o processo do conhecimento. No entanto, adverte 
para um risco próprio da racionalização do mundo empreendida por seus 
contemporâneos. Alertava Steiner que, o uso do pensamento deve ser objeto 
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de constante reflexão, pois, para ele “todo erro surge por se declarar universal 
um modo de pensar plenamente válido para uma espécie de objetos” (STEI-
NER, 1986, p.18).

Desse modo, pode-se observar aproximações entre Steiner e a 
supracitada análise de Weber sobre a modernidade. Para o segundo, o impul-
so científico de explicar a totalidade da existência, racionalizando as rela-
ções humanas e a natureza por meio da calculabilidade e previsibilidade teria 
redundado em uma uniformização da vida.

Essa uniformização configuraria aquilo que os psicopedagogos 
escolanovistas chamariam de científico, uma vez que lastreavam suas defi-
nições em testes cuja veracidade estava escorada na estatística. O próprio 
Lourenço Filho é produtor de uma reconhecida sondagem denominada 
Testes ABC com objetivo de determinar a maturidade necessária á aprendi-
zagem da leitura e escripta (LOURENÇO FILHO, 1937). Nessa ocasião, o 
reformador paulista relatou o empreendimento de um exame que, em sua 
primeira edição, foi aplicado a mais de 40.000 alunos. O desempenho dos 
examinados foi utilizado para estabelecer classes homogêneas diante daqui-
lo que o pesquisador chamou de maturidade suficiente para o aprendizado 
da leitura e escrita. Nessa sondagem, o pedagogo constituiu um conjunto 
de provas para aferir elementos que, segundo a psicologia experimental da 
época, eram fundamentais para a alfabetização. Os testes ABC definiam 
como condição fisiológica basal para o aprendizado: “coordenação visivo-
-motora, memória imediata, memória motora, memória auditiva, memória 
lógica, propalação, coordenação motora, mínimo de atenção e fatigabilida-
de” (LOURENÇO FILHO, 1937, p. 157). Após a compilação dos resultados, 
imaginava Lourenço Filho proceder à “seleção de turmas, o controle sobre o 
trabalho do professor e o par diagnóstico/prognóstico das dificuldades esco-
lares” (RITO, 2015, p.119).

Conforme supracitado, Steiner atribuiu a sanha totalizante moderna 
ao fato da ciência hegemônica incorrer no equívoco de tratar diferentes reali-
dades através do mesmo modo de pensamento. Justifica isso propondo – em 
prosseguimento ao gesto investigativo de Goethe – que se deveria distinguir 
a observação dos fenômenos conforme o âmbito em que eles se manifestas-
sem. Assim, para fenômenos inorgânicos, Steiner sugeriu adequado sondar 
as leis gerais de sua manifestação; para fenômenos orgânicos, indicou o uso 
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do tipo e para fenômenos humanos aconselhou o recurso ao conceito intuitivo 
(BACH JR., 2012).

Observando a descrição acima acerca da aptidão para a leitura, 
percebe-se que essa teorização parte de um humano cujas capacidades de 
memória, atenção, autocontrole, motricidade são funções estruturais de 
um suposto mecanismo cerebral; portanto, tomando o aprendizado como 
expressão de processos físico-químicos. Nessa esfera, segundo a proposta 
steineriana, faria algum sentido descrever a aprendizagem como manifesta-
ção de leis gerais. 

No entanto, para Steiner, o aprendizado deveria ser considerado 
parte da própria natureza humana, portanto, seu estudo deveria ser objeto 
das ciências humanas. Estas, na concepção steineriana, não estariam aber-
tas a generalizações, nas palavras de Steiner: “o que na Ciência Natural vale 
apenas como ponto de transição - o particular - é só o que nos interessa nas 
Ciências Humanas. O que procuramos naquela - o geral - só entra aqui em 
consideração na medida em que nos esclarece sobre o particular” (STEINER, 
1986, p.45).

 Seguindo esse raciocínio, não seria possível generalizações no estu-
do das vivências humanas, pois elas somente fariam sentido na medida em 
que se manifestassem nas individualidades. Essa acepção poderia ser asso-
ciada a algum tipo de relativismo, no entanto, Steiner acreditava evitar essa 
associação redimensionando o conceito de experiência.

O autor considerava que todo conhecimento começaria na expe-
riência. No entanto, diferentemente dos pensadores de linhagem kantiana, 
o embate da percepção subjetiva com a realidade, para Steiner, não afastaria 
os indivíduos da possibilidade de compreender aquilo que se apresentasse 
diante deles; pelo contrário, segundo Steiner, seria exatamente do encontro 
entre a realidade exterior e o trabalho interior do pensamento que permitiria 
ao sujeito atribuir especificidade a uma dada realidade. Sem esse encontro, o 
mundo se apresentaria ou como um caos indiscernível, ou como uma mera 
representação mental pessoal. 

Vimos, na descrição tanto dos métodos da psicopedagogia escola-
novista, quanto nas críticas à medicalização escolar, exemplos dos efeitos da 
perspectiva kantiana acerca da objetividade científica. Para eliminar a inter-
ferência da subjetividade do pesquisador, tais métodos recorriam a sonda-
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gens padronizadas. Estas eram elaboradas a partir da suposição de leis gerais 
para o funcionamento cognitivo e, ato contínuo, classificavam os alunos 
conforme seus desempenhos nas provas de verificação de suas capacidades.   

Ao se opor esse tipo de generalização no estudo sobre as ações 
humanas, a abordagem steineriana apresenta um posicionamento bastante 
claro acerca de uma problematização de longa duração na filosofia moder-
na: diante do jogo entre sujeito e objeto no processo de conhecimento, seria 
impossível distinguir os dois elementos. Assim, a percepção individual, ao 
invés de afastar o sujeito do conhecimento, deveria ser considerada elemento 
fulcral da cognição. A única possibilidade de viver uma experiência pura, 
segundo a leitura que Steiner fez de Goethe (STEINER, 1986), se daria caso 
o sujeito ativamente procedesse à renúncia de si mesmo perante o objeto.

No entanto, o humano pensante, quando assumisse a tarefa de refle-
tir sobre algum elemento da humanidade, sempre estaria incluído nessa refle-
xão. Steiner sugere que tal processo de conhecimento seria completo quando 
ele enunciasse o essencial de toda a humanidade expresso na essencialidade 
do acontecimento particular a ser observado.

De alguma forma, a indissociabilidade entre sujeito e objeto 
também resolveria a sobredita crítica de Hannah Arendt ao esvaziamento da 
vida pública nos tempos modernos.

Arendt apresenta que tal esvaziamento da vida pública teria levado 
a uma perda da consciência acerca do fundamento do mundo. Novamente, 
Steiner oferece uma possibilidade de superar esse descaminho, sugerindo o 
princípio segundo o qual “o pensar é a essência do mundo, e o pensar de 
cada homem individual é uma das formas de manifestação dessa essência” 
(STEINER, 1986, p.53). 

Portanto, para Steiner, o conhecimento é concebido quando o ser 
pensante se abre para o contato de sua própria essência com o objeto perce-
bido. Nesse instante, segundo o autor, o sujeito pode contemplar a essência 
do mundo. 

Dizer isso faz o autor se opor àqueles cientistas que afirmam que o 
pensamento seria secreção do cérebro ou mero produto do processamento 
neurológico. Não se trata aqui de negar a importância da fisiologia cerebral, 
mas apenas de aplicar suas definições aos fenômenos que ela consegue obser-
var. Na concepção steineriana, o fisiologista somente seria capaz de dissertar 
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acerca do mecanismo cerebral – ou seja, sobre o processamento das informa-
ções, os reflexos, as percepções sensoriais, etc. – mas nunca poderia alcançar 
as representações, a consciência, o conceito, a cognição.

Essa concepção afasta Steiner do determinismo biológico. O distan-
ciamento do conhecimento com relação a todo e qualquer determinismo 
configura aquilo que Steiner propôs como liberdade. Por conseguinte, o 
autor defende que a tarefa do pesquisador comprometido com a liberdade 
humana deveria voltar-se para a compreensão do significado do pensar. 

Na obra Filosofia da liberdade, Steiner (2000) dedica-se a dialogar 
com as concepções nucleares da ciência de seu tempo. Publicado inicialmen-
te em 1894, o referido texto dedica-se a reposicionar o lugar do pensamento 
nas concepções filosóficas daquela época. Para tanto, alerta para o fato de que 
“distinguiu-se aquele que age daquele que sabe, e foi esquecido aquele que na 
verdade importa: o homem que age baseando-se em sua capacidade racio-
nal” (STEINER, 2000, p.19). Ou seja, reaproximando pensamento e ação, o 
homem seria um cocriador (STEINER, 1985) da realidade e, assim sendo, o 
mote de suas ações só deveria ser determinado por aquilo que sua própria 
cognição permitisse.

Essa concepção monista, na qual a história cultural expressaria a 
permanente busca pela “unidade entre o eu e o mundo” (STEINER, 2000, 
p.25), levou o autor a redimensionar a relação entre liberdade e moralida-
de. Ao fazê-lo apontou para a necessidade de se conhecer profundamente o 
pensamento na perspectiva de superar o espontaneísmo moderno (BAUMAN, 
1998) que surge quando as convicções individuais desconsideram as necessi-
dades coletivas. Tal superação adviria quando, segundo Steiner, se compreen-
desse o pensar, ao lado da observação, como “dois pilares do nosso espírito” 
(STEINER, 2000, p.32) e que, em consequência, “no pensar temos uma ponta 
do devir do universo em nossas mãos” (STEINER, 2000, p.40). 

Desse modo, quando os indivíduos modernos assumissem que suas 
ações e seus pensamentos os conectariam com a totalidade do cosmos no 
tempo e no espaço, talvez pudessem retomar a responsabilidade pelo mundo 
à qual se referia Hannah Arendt.

Para Steiner, liberdade proviria da decisão consciente de um huma-
no que reconhece os motivos de sua ação e age de acordo com sua própria 
essência, pois reconhece que o essencial de si mesmo compartilha com todos 
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os outros seres no universo a genuína vontade de criar um devir belo. Desse 
modo, ao propor uma filosofia que eliminasse todos os determinismos possí-
veis, Steiner sugeriu que ser livre se refletiria em um agir cônscio de sua 
própria ação, sopesando as razões e os efeitos dela. 

Pedagogia Waldorf diante da medicalização escolar

Não se poderia considerar Steiner um utopista ou mesmo um 
moralista. Não há em sua filosofia nenhuma proposição programática, nem 
mesmo uma definição de caminhos. O fundador da primeira escola Waldorf 
não instituiu um método para redenção do humano, ele, modestamente, 
pretendeu devolver ao ser humano seu compromisso para com o mundo. 

Portanto, na escola fundada pela filosofia steineriana, em princípio, 
não faria sentido a penetração de discursos que comungassem com práticas 
próximas à sobredita medicalização. Tais práticas dependem da adesão dos 
educadores a narrativas acerca de um corpo aprendiz cuja essência estaria 
localizada na fisiologia cerebral, ou na configuração psíquica, ou ainda na 
composição entre ambas.

O procedimento estabelecido em algumas escolas de linhagem 
Waldorf - quando seus profissionais se deparam com uma criança que se 
apresenta inadequada ao trabalho escolar – volta-se àquilo que o autor 
nomeia como contemplação. Nesses momentos, os educadores narram 
primeiramente os aspectos físicos do aluno analisado, descrevendo a exte-
rioridade de sua aparência, a proporção de seus membros, seus gestos, sua 
voz, seu caminhar, suas vestimentas, seu olhar, seu sorriso, etc.. A seguir, 
procede-se à descrição de suas relações sociais, desde o trato com os colegas, 
com os professores e funcionários, até o modo como se porta em atividades 
coletivas, atentando para os elementos da fala, para a solução de situações 
conflituosas, ao exercício do altruísmo, à propensão ao egoísmo e demais 
aspectos do convívio. Após tecer considerações acerca da exterioridade física 
e social, passa-se a conversar sobre a expressão da individualidade, observan-
do as produções próprias, tanto em sala de aula quanto em casa, analisando 
nesse caso as habilidades, o entusiasmo diante das atividades, as manifesta-
ções de violência, as noções de moralidade, a criatividade, enfim, todos os 
elementos que evidenciam a humanidade presente no infante analisado.
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A partir desse processo de observação ativa, os profissionais envol-
vidos acordam encaminhamentos. Algumas vezes, recomenda-se a procura 
por profissionais de saúde, mas sempre se deliberam trabalhos dirigidos a 
atividades artísticas, práticas de movimento corporal (euritmia), ou mesmo 
ações sutis como tutoria pessoal ou ainda enunciação de contos, aprecia-
ção de obras pictóricas, modelagem, marcenaria, artesanato com lã, dentre 
tantos.    

Como se pode intuir, nesse procedimento, os laudos provenien-
tes de especialistas em psicobiologia não deveriam ser desprezados, apenas 
deveriam compor um entre três âmbitos de observação. O motivo dessa reco-
mendação não se abriga apenas no desejo de esquivar-se de uma possível 
estigmatização, eventualmente produzida no apego aos dados objetivos da 
psicopedagogia. Justifica-se tal prática na própria concepção de ciência esta-
belecida por Steiner.

A conformação corpórea, segundo Steiner, é plasmada a partir da 
ação do meio sobre o organismo, uma vez que os órgãos compõem um todo 
cujo funcionamento depende dos fatores químico-físicos, mas também da 
vontade, da ação dos pensamentos, da propensão hereditária, da individua-
lidade, dentre outros. Assim, para o autor, a postura do professor diante dos 
alunos deveria abstrair todo determinismo e voltar-se ao instante inusitado 
do encontro entres seus corpos. Nas palavras do filósofo: “a educação depen-
derá, mais do que nunca, daquilo que o professor conseguir trazer para a 
criança a partir de sua própria capacidade anímica, da sua própria disposição 
ao fazer ou tratar de algo que esteja ao seu redor” (STEINER, 2005, p.64). 

Destarte, o adulto íntegro, consciente e entusiasmado diante da 
criança é o ato pedagógico fundamental para que se instale um ambiente de 
aprendizado sadio e produtivo.

Assim fazendo, espera-se que o ambiente escolar afaste o acosso 
biopolítico vigente na educação contemporânea, pois, a proposta steineriana 
para o trabalho com alunos inapetentes não comunga com discursos produ-
zidos por experts, quando estes se apoiam em dados estandardizados para 
enunciar as razões para o desajuste escolar. 

Além disso, considerando que referidos discursos sempre operam a 
partir do binômio risco/segurança, cujo desdobramento lógico é a autovigi-
lância e a responsabilização pessoal pelas limitações individuais, a interven-
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ção Waldorf se propõe a aprofundar o caráter social da produção do desajus-
te, apostando que o grupo-classe pode arranjar-se para acolher o colega em 
dificuldade. 

Também a centralidade do corpo anatômico é relativizada pela 
teorização steineriana. A ideia de indivíduo malformado, a crença na fisio-
logia degenerada e a racionalização dos desvios de conduta, próprios da 
suprarreferida medicalização, não condizem com a imagem de ser humano 
proposta pelo fundador da Antroposofia.

Conclui-se, então que a ciência espiritual proposta por Steiner, 
combinada com a centenária pedagogia Waldorf, convocaria a ações desejá-
veis a todos aqueles que se propusessem a ultrapassar os paradoxos moder-
nos expressos pelas utopias segregacionistas, pelo absolutismo da ciência 
kantiana, pela racionalização das relações sociais, pela confiança no experi-
mentalismo, enfim, pelo apego moderno à normalização do mundo.

Reflexão final 

O moderno, a novidade. Uma proposta de devir redimido. Cida-
dãos em igualdade de direitos trafegando em ruas de metrópoles apinhadas 
de assalariados, assalariadores, investidores, mendigos, comerciantes, turis-
tas, habitantes, artesãos, artistas, pregadores, convivas, todos em busca do 
sustento por meio de seus próprios braços. 

No meio de tanta gente: crianças. Pequenos, vulneráveis, plásticos, 
barulhentos, seres em permanente atividade ou sono.

Para integrar os nascituros ao meio dos adultos, inventou-se, dentre 
outras instituições especificamente modernas, a escola.

E a modernidade educativa produziu suas teorias.

A ciência da educação estabeleceu seus parâmetros e passou aplicá-
-los à puericultura.

Quando a pedagogia recorreu à coleta de resultados de testes e orga-
nizou os escolares segundo seus rendimentos, proliferaram os alunos-pro-
blema, dispararam os diagnósticos, prosperaram pesquisas farmacêuticas 
financiadas por indústrias.
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Quando os pedagogos se dedicaram a centralizar no professor a 
condução do ambiente de aprendizado, mais estórias foram contadas, mais 
aquarelas foram coloridas, mais canções foram entoadas, mais agitadas foram 
as salas de aula, mais manifestações de engajamento foram despertadas, mais 
palavras foram escritas.

Quando o pensamento moderno apartou o sujeito do objeto, encon-
traram-se polaridades, observaram-se carnificinas, depararam-se com atro-
cidades, acomodaram-se com facilidades tecnológicas, embruteceram-se as 
opiniões, eliminaram-se os contraditórios.

A empatia dos sujeitos por seus objetos de estudo poderia levar ao 
cultivo da crítica permanente, à definição de padrões basais para respeito aos 
corpos, à admiração diante das grandes soluções de engenharia, à luta cons-
tante pela liberdade plena de participação política.

A condição de ser pensante faculta à humanidade a possibilidade 
de agir livremente. Isso significa que, finalmente na história do Homem, um 
agrupamento de pessoas viventes no globo pode ousar pensar sem determi-
nismos, com plena consciência dos elementos que formam os enunciados 
que ouvem e pronunciam. 

Talvez no pensamento livre esteja a última utopia possível àque-
les que estão nos tempos pós-modernos. Talvez, se cada qual dos humanos 
resolvesse sofisticar permanentemente seu pensamento, a experiência indivi-
dual de liberdade acrescentaria à essência do mundo um quantum de modi-
ficação, uma vez que, em uma sociedade que se preocupa com o devir, o 
presente precisa ser um constante dedicar-se à criação.

Notas:
1 Nome comercial do cloridrato de metilfenidato patenteado pela Novartis, indicado como 
auxiliar no tratamento do TDAH.

2 Dentre as entidades que estabelecem definições, diagnósticos e testes para detecção de 
transtornos escolares, a mais influente, sem dúvida, é a American Psychiatric Association que 
publica os DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) desde 1952 e está em 
sua 5ª edição, publicada em 2013.

3 “Lourenço Filho foi um importante reformista brasileiro que teve o mérito de ter introduzido 
no Brasil o primeiro laboratório de psicologia experimental. Também participou da reforma 
educacional do Ceará, em 1922; foi docente de psicologia e pedagogia na Escola Normal de São 
Paulo, em 1924; dirigiu a Revista de Educação e figurou em diferentes cargos da administração 
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varguista durante a década de 1930” (RITO, 2015, p.80)
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3 

Conhecimento como diálogo e participação: aspectos do 
impulso pedagógico de Rudolf Steiner e os desafios contem-

porâneos na educação

Constanza Kaliks

A questão que se refere à educação é, por si mesma, sempre contem-
porânea: a pergunta de como receber aqueles que renovam o mundo em que 
vivemos, de como possibilitar que tenham a “oportunidade de empreender 
alguma coisa nova e imprevista para nós” (ARENDT, 2009, p. 247). Olhar 
para essa questão e seus desafios inerentes é olhar para o presente, para 
contextos reais, pessoas inseridas em contextos sociais, e, portanto, parti-
cipando daquilo que perfaz nosso tempo. É dessa perspectiva que se reno-
va, também, o significado das práticas pedagógicas, que se evidenciam seus 
valores, seus fundamentos e sua contribuição na tarefa essencial da educação, 
a partir da experiência real de encontro e diálogo.

Rudolf Steiner (1861-1925) inaugurou, no inicio do século XX, um 
impulso pedagógico que no decurso de 100 anos se fez um movimento que 
hoje vive em todos os continentes, com mais de 1.800 escolas de educação 
infantil e 1.150 escolas, além de muitos centros de formação com núcleos 
de pesquisa1. Um impulso que nasce na Europa Central no período entre as 
duas guerras essencialmente como impulso de renovação social, visando uma 
educação que pudesse, a partir do conhecimento do humano, voltar-se de tal 
forma à criança e ao jovem em desenvolvimento que lhes permitisse encon-
trar seu próprio caminho individual e, desenvolvendo sua potencialidade em 
todos os aspectos – intelectivo, afetivo, volitivo –, pudessem vincular-se às 
tarefas e desafios de seu tempo. Desse impulso fizeram-se práticas que foram 
desenvolvidas e que hoje compõe um imenso campo de experiências valiosas 
colhidas nos mais diversos âmbitos culturais, linguísticos e sociais.

Neste capítulo pretendemos abordar a questão do conhecimento do 
ser humano como base para o fazer pedagógico dentro da proposta de Rudolf 
Steiner e relacionar a procura por um conhecimento que abarque os diver-
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sos aspectos e dimensões do ser humano em desenvolvimento com alguns 
aspectos dos desafios atuais no âmbito educativo.

Perspectivas para o conhecimento do ser humano

Muito antes da fundação da primeira escola em que se realizaria o 
impulso pedagógico proposto por Rudolf Steiner, em Stuttgart, em 1919, ele 
escrevera um artigo em que colocara, de forma sucinta, a base sobre a qual 
propõe que a educação se alicerce: “Não serão formuladas exigências nem 
programas – será simplesmente descrita a natureza da criança. Da nature-
za do homem em desenvolvimento surgirão, como que por si mesmos, os 
princípios para a educação (STEINER, 1996, p. 11). Encontramos aqui clara-
mente enunciada a perspectiva a partir da qual Rudolf Steiner propõe olhar 
para a educação: o conhecimento do ser humano em devir e, a partir desse 
conhecimento, os decorrentes princípios educativos.

Coloca-se a questão: que características tem um conhecimento que 
se propõe saber da natureza humana em seu devir, se essa natureza é enten-
dida como não sendo estanque, mas em permanente fazer-se – tanto a da 
criança ou jovem, quanto a do educador? Quais são as condições para esse 
tipo de conhecimento?

Para abarcar cognitivamente algo que está, por sua própria essência, 
em permanente movimento e transformação, não será suficiente considerar 
como bases de conhecimento as quatro regras paradigmáticas da ciência 
natural formuladas no início da modernidade por Descartes - regras que se 
mostraram e mostram essências para muitos campos investigativos, mas que 
dificilmente podem ser a perspectiva a partir da qual a natureza humana será 
apreendida em sua complexidade e abrangência. O principio da análise “[...] 
de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parce-
las quantas possíveis e quantas necessárias para melhor resolvê-las [...]”, e o 
princípio de “começar pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer 
para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais 
compostos [...]” (DESCARTES, 1979, p. 38), não parecem ser suficientes para 
o conhecimento do humano em todas as suas dimensões, ainda que Descar-
tes tenha esperado poder abarcar, ao seguir as regras sem exceção, todos os 
objetos do conhecimento. 
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A tarefa de educar requer uma ampliação dessas perspectivas de 
conhecimento. Em sua publicação, Ensinar a viver: manifesto por mudar a 
educação, Edgar Morin encerra o livro propondo que, para que se estabeleça 
a necessária regeneração da educação, da compreensão, das relações huma-
nas, será necessário que se conheça e se proteja aquela parte da nossa civili-
zação que não se faz visível, que não aparece de imediato (MORIN, 2014, p. 
122). 

Para conhecer o que tem vida faz-se necessária uma forma de 
conhecimento que possa abarcar essa vida. Hans Jonas (1903-1993), em seu 
livro O princípio responsabilidade, fala de uma nova forma de conhecer e 
investigar, em que no ato mesmo da investigação e na interação entre aquele 
que quer conhecer e o objeto de conhecimento se estabelece uma relação de 
mútua constituição: uma investigação, uma busca por conhecimento que se 
faz ato criativo, que constitui realidade – ao invés de meramente reproduzi-la 
ou espelhá-la (JONAS, 2004, p. 198).

Conhecimento como participação

Um conhecimento que não se entende apenas como reprodução ou 
espelhamento de uma realidade dada é um conhecimento em que o ato de 
conhecer é, também, constituinte dessa realidade. Rudolf Steiner descreve o 
conhecimento como participação, como ato que pertence ao todo da realida-
de e não mais como ato posterior a uma realidade já totalmente terminada: 
“[...] o conhecimento se converte em um processo na realidade” (STEINER, 
1983, p. 238)2.

Essa perspectiva abre uma nova dimensão para o ato cognitivo: ele 
se faz interação com o mundo, com os outros, ele é diálogo com o real e cons-
titui a realidade na medida que com ela dialoga.

Encontraremos o diálogo como elemento constituinte da realidade 
também em outros pensadores e autores do século XX, como Hannah Aren-
dt (1906-1075), Emmanuel Lévinas (1906-1995), Franz Rosenzweig (1886-
1929) e Martin Buber (1878-1965), que aqui citamos brevemente a título 
de exemplo. Buber descreve que a individualidade do homem se constitui a 
partir do encontro com o outro; para ele, o encontro com o outro não é uma 

A educação Waldorf no século XXI



46

circunstância posterior a uma individualização já constituída, mas elemento 
constitutivo, permanentemente operante no ato de fazer-se e refazer-se como 
pessoa. No diálogo com o outro e com o mundo o ser humano é interpelado e 
sua resposta é a responsabilização por aquele que o interpela (BUBER, 2014, 
p. 241-245). Buber se ocupa detidamente com educação, formação, questões 
referentes à juventude. O elemento dialógico como fator de participação na 
realidade é central para seu pensamento educativo: nesse contexto e referin-
do-se aos seus Discursos sobre educação3, Pereira coloca que “A relação peda-
gógica exige categorias dialógicas, pois a educação acontece numa linguagem 
de interpelação e resposta, que se intensifica até à responsabilização” (PEREI-
RA, 1986, p. 154).

O pensamento de que a mutualidade entre eu e mundo, eu e os 
outros é a estrutura fundamental da realidade da singularidade de cada um 
também é dita de forma inequívoca por Emanuel Lévinas:

 Nenhum cogito pode aparecer para garantir a certeza do que eu sou, 
 nem mesmo a certeza de que sou. Esta existência, que depende do reconhecimento 
 do outro, sem a qual se entende insignificante, como realidade sem realidade, 
 se torna inteiramente fenomenal. (LÉVINAS, 1995, p. 37)4.

E ainda, como consequência essencial: “O fato de que a autocons-
ciência agora se forma fora de nós confere à linguagem, à nossa conexão com 
o mundo exterior, um papel primordial” (LÉVINAS, 1995, p. 37).5

Esse pensamento tem implicações relevantes para a educação, sendo 
ela o lugar por excelência em que a constituição da pessoa se processa em 
sua relação com o mundo, com os outros, com o entorno, com os tempos 
passados e presentes que convergem formando o meio em que crescem as 
crianças e jovens.

O indivíduo como realidade dialógica

Rudolf Steiner confere um papel central a essa nova perspectiva 
sobre o “eu”, entendido não mais apenas como instância pronta, mas em seu 
constante vir a ser. Em sua obra (tanto escrita quanto em muitas conferências 
transcritas) aborda de diferentes pontos de vista a procura por um conceito 

       A educação Waldorf no século XXI



47

de sujeito que marca uma condição nova na relação com o mundo e com 
os outros e que não está, como outras perspectivas sobre a constituição do 
sujeito, alicerçado em uma tradição de pensamento anterior. 

A ideia de um sujeito autônomo que sabe de si e, a partir desse saber 
de si se volta para o mundo como objeto que passa a quantificar e sobre o 
qual passa a operar e do qual dispõe, nasce na Modernidade e, se por um lado 
leva a desenvolvimentos que até hoje compõem a base para o entendimento 
de mundo, por outro implicou num distanciamento desse mesmo mundo. 
Essa perda de vínculo gerada pela objetivação de tudo que circunda o sujeito 
como centro levou, no decurso dos séculos que se seguiram, a grande parte 
dos desafios que hoje se colocam, não por último em relação à natureza e à 
posição de usufruto que a sociedade estabeleceu em relação a ela, e que se 
faz visível na imensa crise ecológica. Esse dualismo inerente – a procura por 
aproximação e conhecimento objetivo e o distanciamento implicado no ato 
de fazer das coisas objetos – mostra-se também na relação que o ser humano 
desenvolveu com a própria corporalidade, levando a uma perda de vínculo 
com o corpo que se evidencia das mais diversas formas, não por último no 
excesso de consumo de meios de comunicação que pode levar a um distan-
ciamento entre o âmbito interno e o mundo, e que hoje afeta de forma preo-
cupante crianças e jovens.

Devemos representar – assim propõe Rudolf Steiner em 1911, no 
Congresso de Filosofia em Bolonha - o eu não como contido ou delimitado 
dentro da organização corporal e imaginar as impressões como que vindo de 
‘fora’, mas sim representar o eu tecendo na realidade, nas leis constituintes 
das coisas e ver na organização corporal somente um espelho do eu, desse eu 
que transcende o corpo, mas que se espelha na atividade corporal orgânica 
(STEINER, 2010, p. 53-54). Ainda em outro escrito, Rudolf Steiner descreve 
que “o eu recebe essência e valor [significado] daquilo a que se acha ligado” 
(STEINER, 2002, p. 41). Coloca, assim, uma dimensão do eu que não está 
circunscrita aos limites de sua organização corporal, mas que tampouco está 
desvinculado dela.6 

A constatação de Rudolf Steiner, assim como a de Lévinas, de 
Martin Buber, entre outros, é uma perspectiva nova: o eu não é, e logo se 
coloca em contato com a alteridade de si, mas ele é, em si, relação – ele se 
constitui na relação. Sem dúvida, muito da experiência imediata se estabelece 
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numa identificação do eu com uma perspectiva central, a partir da qual tudo 
é percebido, avaliado e relacionado com a própria identidade como parâme-
tro, e não se trata de negar essa perspectiva sobre a qual se alicerça grande 
parte do conhecimento que se tem do mundo – a questão é se, para além 
dessa perspectiva central, pode-se pensar uma perspectiva em que a perife-
ria, o olhar periférico ocupa um lugar paradigmático para uma ampliação do 
conhecimento do ser humano. 

Essa perspectiva do olhar periférico pode ampliar os pontos de vista 
em diversos campos do conhecimento: para a abordagem da fisiologia do 
organismo humano, para um olhar ecológico em que o entorno é o centro 
a partir do qual se pode olhar para as diferentes espécies e sua interdepen-
dência, para as relações sociais em geral (SCHAD, 2014) e, em particular, 
para as relações implicadas no entorno educativo que compõem o campo em 
se realizam as aprendizagens – as escolares e todas aquelas que o estar em 
sociedade oferecem. 

Vale aqui notar que a relação dialógica entre centro e periferia em 
sua mutualidade é descrita de forma paradigmática já no início da era moder-
na – em que o olhar a partir de um centro assumirá, gradativamente, um 
papel central, sobretudo a partir do cartesianismo. Nicolau de Cusa7 desen-
volve, em sua obra, uma imagem de ser humano que se sabe único, singu-
lar e ocupa um lugar central no mundo – assim como todos os outros seres 
humanos, também únicos, singulares e cada um em um centro do universo 
que, por ser infinito, tem o centro em toda parte.  O ser humano é, para ele, 
um ser em devir, em permanente transformação, assim como sua capacidade 
de conhecimento que é permanente diálogo entre o saber e o não saber, entre 
aquilo que se alcançou e a consciência do horizonte que, a cada novo saber, 
se abre e aponta para a infinidade de tudo que há por conhecer. A concepção 
dessa relação de abertura e movimento como fundamento do que é o ser 
humano se faz assim presente, seminalmente, já no começo da modernida-
de – o que confere ao pensamento de Nicolau de Cusa um papel inaugural e 
único e que, no contexto do tema que aqui abordamos, não queremos deixar 
de mencionar.8 9 

Tampouco queremos deixar de apontar para o fato que hoje em 
muitos âmbitos do conhecimento acadêmico que se ocupa da antropologia 
dentro da pedagogia, o discurso sobre sujeito, autonomia e racionalidade 
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deixa de ter relevância e cede espaço para aspectos físico-sensoriais ou meta-
-reflexivos (SCHIEREN, 2016). Ainda assim, o diálogo com uma concepção 
de indivíduo como a que Rudolf Steiner desenvolve na Antroposofia tem sido 
realizado em diversas instituições com o intuito de desenvolver e expandir 
as perspectivas e contribuir de forma efetiva para as necessidades inerentes 
à educação.10 

O vínculo como elemento constituinte na educação

Pensar o eu como atividade integradora, como elemento que simul-
taneamente implica individuação e participação tem, para o âmbito pedagó-
gico, consequências imediatas. Voltamos à questão inicial deste capítulo: que 
forma de conhecimento possibilita abarcar o ser humano em transformação, 
que vive e constitui sua identidade na relação com os outros e com o mundo?

Um conhecimento que é participação implica, também, em vínculo. 
Na educação, esse vínculo se estabelece em duas dimensões intrinsecamente 
interligadas: o vínculo entre professor e aluno, entre as pessoas envolvidas no 
entorno educativo, e o vínculo com os saberes que, no intento pedagógico 
proposto por Rudolf Steiner, se faz vínculo com o mundo e com os outros, 
possibilitando assim uma totalidade na experiência cognitiva que, na medida 
em que esta é entendida como participação na realidade, lhe é inerente. 

Rudolf Steiner ressalta, sempre de novo, que a relação docente não 
deve ser construída unilateralmente sobre a intelectualidade, mas deve estar 
alicerçada na relação entre ser humano e ser humano (STEINER, 1990, p. 
27). A base para apreender o mundo é a relação humana, com todas as impli-
cações que essa perspectiva tem: um ambiente livre de interesses externos 
à educação e independente de interesses estatais ou econômicos é essencial 
para que o ambiente educativo possa alicerçar-se nas premissas que lhe são 
próprias, isto é, no conhecimento do que é o ser humano, de sua potenciali-
dade e sua disposição para um devir livre e autônomo.11

É através de seu saber a respeito do aluno que o professor poderá 
decidir quais elementos devem compor a aula, quais conteúdos e métodos se 
fazem adequados; como o saber do desenvolvimento dos alunos, das pronti-
dões e expectativas próprias à idade e como estas se concretizam e se mostram 
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nas crianças e jovens. Não um esquema ou matriz previamente determina-
dos, mas a realidade do contexto, a circunstância, a partir da relação real com 
os alunos, será determinante para as práticas do professor. Rudolf Steiner fala 
da educação como arte em que o professor procurará desenvolver um saber 
que seja, ele mesmo, criativo, vivo, apto a se fazer e refazer, um saber em 
movimento, e aberto a reformular-se a partir do encontro com a experiência. 
Um conhecimento que permita ver o outro mesmo naquilo que ainda não se 
mostra inteiramente, naquilo que se pode pressentir, naquilo que vive como 
potencialidade, como início de um futuro que, a cada momento, o educador 
tem a possiblidade de abarcar no seu fazer. 

O indivíduo em sua singularidade absoluta é um dos elementos 
essenciais desse conhecimento. Para o conhecimento da natureza e suas leis 
vale o pensamento da generalização – para o conhecimento do ser humano 
o elemento determinante é a particularidade de cada um e sua relação com o 
todo (STEINER, 1986, p. 75-76). Será o vínculo estabelecido entre indivíduos 
reais – este professor, este aluno – que abrirá a possibilidade de uma intera-
ção a partir da qual se constitui saber e abertura para saber do mundo. Rudolf 
Steiner descreve como, para esse saber do aluno, o conhecimento requer o 
aspecto do sentir e o fator volitivo - a vontade como elemento determinante 
para um conhecimento daquilo que é, em si, vontade de ser, vontade de estar 
no mundo, vontade de transformação.12

Que a forma de pensar o ser humano é determinante para a realiza-
ção de uma proposta humanista é dito repetidamente no decurso do século 
XX, sobretudo face à experiência real de perda absoluta de uma perspecti-
va de humanidade pelo próprio ser humano. Nesse contexto vale citar um 
documento que se ocupa com a dignidade do homem como elemento central 
em torno do qual todo o fazer se orienta e que deve orientar todo fazer: na 
Declaração de Princípios Sobre a Tolerância, aprovada na Conferência Geral 
da Unesco em novembro de 1995 está explicitamente colocada a preocupa-
ção com os elementos que possam promover a tolerância como condição 
necessária para a paz. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, firma-
da pela ONU em 1948, marca um ideal para os direitos humanos básicos. 
Quase meio século mais tarde, e face à realidade de uma sociedade em que 
continuamente esses direitos e a dignidade do ser humano são violados, a 
UNESCO (1997) propõe “tomar todas as medidas positivas necessárias 
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para promover a tolerância [...]”; a tolerância ativa entendida como respei-
to e apreço pela riqueza da diversidade daquilo que é humano. No terceiro 
artigo – sobre as dimensões sociais da tolerância – lemos que “A promoção 
da tolerância e da abertura do espírito, da ouvida mútua e da solidariedade 
[...]” é tarefa dos meios educativos formais e não formais, e o quarto arti-
go – explicitamente referente à educação – começa afirmando que esta é o 
meio mais eficaz de prevenir a intolerância: “A primeira etapa da educação 
para a tolerância consiste em ensinar aos indivíduos quais são seus direitos e 
liberdades a fim de assegurar seu respeito e de incentivar a vontade de prote-
ger os direitos e liberdades dos outros” (UNESCO, 1997, p. 15). Para poder 
“incentivar a vontade de proteger os direitos e liberdades dos outros” faz-se 
necessário ter aprendido o vínculo com o outro, esse outro cuja dignidade, 
direitos e liberdade são vivenciados e entendidos como elementos essenciais 
para o próprio agir.

A proposta pedagógica de Rudolf Steiner se alicerça na possibilida-
de de vínculo que leva a essa corresponsabilização. O ser humano, apreen-
dido em sua dimensão física, sua vida interior ou alma e sua essência única, 
espiritual, tem, no decorrer de sua biografia, diferentes necessidades e possi-
bilidades de estar no mundo. Na primeira infância, um ambiente que gere 
confiança e entrega, a certeza de que existe bondade e a vivência, oferecida 
sempre de novo, de um pertencimento a um entorno amoroso e acolhedor 
será a base sobre a qual poderá ser construída, posteriormente, a relação 
com o mundo no Ensino Fundamental. Nos primeiros anos escolares e até 
a adolescência, a vivência de que há beleza, harmonia e inteligibilidade no 
mundo, isto é, que o mundo está permeado de sentido e que esse sentido 
pode ser conhecido e percebido, proporcionará a vivência de que esse mundo 
não é distante e alheio, mas que há um duplo pertencimento, do homem ao 
mundo e do mundo ao homem. Esse duplo pertencimento, como vivência 
proporcionada nos mais diversos contextos da aprendizagem de um mundo 
cheio de motivos para admiração e assombro, poderá levar a um vínculo 
em que a responsabilização nasce não como imperativo externo, mas como 
desejo por relação e partilha. O conhecimento do mundo – e não somente 
o conhecimento racional, mas a vivência artística, o fazer-no-mundo como 
elementos integrantes do saber – se dá a partir do vínculo que se estabelece 
com aquilo que será conhecido e, simultaneamente, gera vínculo com aquilo 
que ainda está por ser conhecido. Nasce, dessa relação, a abertura para os 
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saberes e o desejo, sempre renovado, de procurar aquilo que ainda se descer-
ra como possibilidade de saber. Ensinar essa abertura é tarefa primordial do 
professor: através do cultivo da pergunta, despertando perguntas e, assim, 
o desejo e a antecipação por algo novo a ser conhecido, o professor ensina 
a querer saber. Esse desejo por conhecimento é vínculo com aquilo que se 
pressente antes mesmo de ser apreendido. É vínculo com o que se procu-
ra, relação antecipada com aquilo que ainda está por ser sabido, entendido, 
descoberto.

A partir do Ensino Médio, o vínculo se estabelece de forma cada vez 
mais autônoma: saber que se pode saber abre o horizonte para uma perma-
nente ampliação do conhecimento, em que este é vivenciado não apenas 
como reflexo de um mundo já constituído, mas como processo criativo, no 
qual o ser humano se faz participante do todo da realidade. No exercício 
da procura por saber pode-se desenvolver a confiança de que a capacidade 
cognoscitiva permite a vivência, sempre renovada, do reconhecimento de 
verdade.

Pode-se dizer que as propostas metodológicas dadas por Rudolf 
Steiner visam possibilitar a vivência desses três aspectos de uma vinculação 
constitutiva com os outros e com o mundo: na primeira infância, o perten-
cimento a um todo que abarca cada um e no qual a criança poderá vivenciar 
um entorno caloroso e afirmativo, possibilitando vínculos com os outros e 
a natureza a partir da confiança e da entrega nesse entorno educativo. No 
Ensino Fundamental a relação com o mundo mediada pelo olhar do adulto 
que conduz à vivência da beleza, do sentido e da infindável riqueza de tudo 
que há por saber, e, através do desejo por saber desse mundo, a geração de 
um vínculo que poderá levar à responsabilização como procura por realizar 
a mutualidade existente entre ser humano e ser humano, entre ser humano e 
natureza. No Ensino Médio a percepção de que saber é participar, é realizar 
uma potencialidade própria do ser humano que pode ser transformadora e 
constituinte da realidade do mundo em que vive. Saber se faz vínculo e ato 
que inclui e abarca a realidade do outro – tolerância ativa, ação responsável 
(STEINER, 1998, p.135-137).13

Essa proposta pedagógica, formulada no início do século XX, adqui-
re mais e mais atualidade: hoje, face aos desafios de uma sociedade em que a 
inserção do que é individual encontra resistência em uma cultura em muitos 
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aspectos homogeneizada e, ao mesmo tempo, profundamente desigual nas 
perspectivas de possibilidades e oportunidades, o vínculo como base para 
uma responsabilização mútua abre perspectivas para uma ação educativa que 
respeita e valoriza a singularidade de cada um em sua relação com a singu-
laridade dos outros. Um projeto pedagógico que pode corresponder ao que 
Morin (2000, p.78) coloca como “imperativo antropológico”, que se impõe: 
“[...] salvar a unidade humana e salvar a diversidade humana. Desenvolver  
nossas identidades ao mesmo tempo concêntricas e plurais [...]”, para evitar 
tanto a uniformização quanto o isolamento (JULIEN, 2018, p.95) e para 
poder construir uma participação em que se conjuguem os projetos indi-
viduais e os coletivos (MACHADO, 2016, p.78-81). A este marco perten-
ce também a questão, tão premente, da interculturalidade, do vínculo e do 
respeito por aquilo que é distinto, do interesse e da abertura para a alteridade 
como fundamento do que é próprio do ser humano.14

Um fazer educativo em que o conhecimento se sabe vínculo, em que 
o saber se faz experiência de participação na constituição do real, em que o 
indivíduo é visto como ser de diálogo para o qual o encontro com o outro é 
a possibilidade de ser – esse fazer educativo está alicerçado nas questões de 
hoje e pode, mais e mais, contribuir para uma relação com o que as crianças 
e jovens encontram e para a vontade e as possibilidades de transformação 
e cocriação, realizando, de forma autônoma e livre, aquilo que vive como 
intento individual em sua relação com os outros e com o mundo.

Notas
1 Lista disponível em: <https://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/
Waldorf_World_List/Waldorf_World_List.pdf>. Acesseo em 1º de agosto de 2018.

2 [So wird das Erkennen zu einem Vorgang in der Wirklichkeit.] (Tradução da autora).

3 Obra não publicada em português. Título original em alemão: Reden über Erziehung. N.E.
4 [Kein Cogito mehr kann auftauchen, um die Gewissheit, was ich bin, zu garantieren, kaum selbst 
die Gewissheit, dass ich bin. Dieses Dasein, abhängig von der Anerkennung durch den Anderen, 
ohne die es sich als unbedeutend, als Realität ohne Realität versteht, wird vollends phänomenal.] 
(Tradução da autora).

5 [Dass das Selbstbewusstsein sich nun ausserhalb unseres Selbst bildet, verleiht der Sprache, 
unserer Verbindung mit der Aussenwelt, eine erstrangige Rolle.] (Tradução da autora).

6 Sobre as dimensões do conceito de eu e o impulso pedagógico de Rudolf Steiner, conferir: 
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SCHIEREN, Jost. Dimensionen des Ich bei Rudolf Steiner. In: Anthroposophie. Nr. 284, Julho/
Junho 2018. p. 102-103

7 Nicolau de Cusa (1401-1464), filósofo da transição entre Idade Média e Modernidade; nasceu 
em Cusa, Alemanha. N.O. 

8 O diálogo como elemento essencial na obra de Nicolau de Cusa tem sido objeto de estudo 
por diversos pesquisadores. Em outubro de 2016, foi tema do Simpósio Internacional em 
Trier (Alemanha) organizado pela comissão científica da Sociedade Cusana e pelo Instituto de 
Pesquisa Cusana na Universidade de Trier, com publicação prevista na revista da Sociedade 
Cusana Mitteilungen und Forschungsbeiträgen der Cusanus Gesellschaft.

9 Sobre o aspecto dialógico do conhecimento na perspectiva de Nicolau de Cusa e sua 
contribuição pedagógica, conferir GUENDELMAN, Constanza Kaliks. O desejo como 
elemento essencial do saber: contribuição pedagógica do pensamento de Nicolau de Cusa. In: 
MACHADO, Nílson José; ORTEGOZA, Marisa da Cunha. Linguagem, Epistemologia e Didática. 
São Paulo: Escrituras, 2016. p. 233-250

10 Sobre perspectivas e uma determinação de questões abertas na relação entre a Pedagogia 
Waldorf e a ciência da educação acadêmica, conferir: SCHIEREN, Jost (org). Handbuch - 
Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft. Weinheim: Beltz Juventa, 2016. 

11 Rudolf Steiner desenvolve, em 1919, a ideia da trimembração do organismo social como impulso 
de renovação das estruturas sociais, propondo que os três grandes âmbitos que compõem a vida 
em sociedade possam se orientar e determinar de forma adequada de acordo com as próprias 
premissas, válidas e necessárias para cada um deles. A liberdade como base para o âmbito da 
vida cultural e espiritual, do qual a educação é parte integrante, a fraternidade ou solidariedade 
como condição para a vida econômica e a igualdade como fundamento para o âmbito do direito. 
Para que o organismo social possa estruturar-se de maneira renovada e frutífera, sem que haja 
uma prevalência e supremacia da economia como fator de interferência em todos os espaços 
da vida social, as premissas de cada esfera devem permanecer circunscritas ao âmbito a que 
pertencem, possibilitando uma integração favorável dessas três esferas. STEINER, Rudolf. 
Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft. 
Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1961. 

12 Sobre a perspectiva da vontade em sua relação orgânica com pensar e sentir, conferir: 
STEINER, Rudolf. Von Seelenrätsel. 5. ed. Dornach: Rudof Steiner Verlag, 1993. p.150-162

13 Sobre os três primeiros períodos de desenvolvimento da criança e do jovem, suas características 
e implicações pedagógicas, conferir: LEBER, Stefan. Die Menschenkunde der Waldorfpädagogik. 
Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben, 1993. 

14 Sobre o diálogo intercultural, conferir o capítulo 1: ANDRÉ, João Maria. Diálogo intercultural, 
utopia e mestiçagens em tempos de globalização. Coimbra: Ariadne, 2005.
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4 

Piaget e Steiner: 
perspectivas sobre o desenvolvimento moral

Elizabete Flory
Maria Florencia Guglielmo

“A coroa de toda a educação, 
de todo o ensino 

é a educação ética da criança.” 

Rudolf Steiner (2008, p.69)

O tema da construção da moralidade é um tema fascinante e extre-
mamente importante. Como a criança constrói as noções de certo e errado? 
De bom e ruim? O sentimento de dever? E o sentimento de justiça? Como 
nós, adultos educadores dessas crianças, seja no papel de pais, seja no de 
professores, podemos contribuir nessa construção? Como podemos criar um 
ambiente de desenvolvimento e aprendizagem que contribua para a criação 
de indivíduos livres, justos, que ajam corretamente em prol do bem comum? 
Que seus atos e julgamentos sejam guiados por princípios éticos baseados na 
igualdade de direitos entre todos os seres humanos, ao mesmo tempo em que 
considera a individualidade e a especificidade de cada um?

 Procurando embasar nossas reflexões, buscaremos referências em 
duas fontes que trabalham de modo bastante significativo o tema: Piaget, 
ao falar da construção da autonomia moral, e Steiner, ao falar da Pedagogia 
Waldorf como uma pedagogia para a liberdade. Assim, neste texto, apresen-
taremos inicialmente as perspectivas de Piaget sobre a construção da autono-
mia moral e a de Steiner sobre a educação para a liberdade em separado. Em 
seguida buscaremos estabelecer diálogos entre as duas perspectivas, reco-
nhecendo suas diferenças epistemológicas e, a partir deste reconhecimento, 
apontando pontos de aproximação e de afastamento que possam ser constru-
tivos para a prática educacional (ou para a facilitação do desenvolvimento da 
personalidade ética e moral de um sujeito). 
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A perspectiva de Piaget: epistemologia genética e o juízo moral

 Piaget é um autor referência dentro da Psicologia do Desenvolvi-
mento, tendo criado a epistemologia genética, uma teoria bastante consis-
tente sobre como o ser humano constrói conhecimento e estabelece relações, 
que vão se tornando cada vez mais complexas ao longo da infância até culmi-
nar com o pensamento lógico hipotético-dedutivo (o pensamento operatório 
formal). Episteme vem do grego e significa “saber científico”, opondo-se à 
doxa que significa uma opinião.  Saber científico refere-se ao conhecimento 
dentro do qual se estabelecem relações necessárias. Por exemplo, dois mais 
dois necessariamente é igual a quatro. Não se trata de uma opinião, não há 
uma outra alternativa possível. Logia significa o estudo de. Genética remete 
à gênese, ou seja, à construção. Assim, epistemologia genética refere-se ao 
estudo da construção do conhecimento científico, ou seja, aquele que não 
pode deixar de ser como é. 

 Piaget constata que essa construção se dá segundo uma sequência 
lógica de estágios, que vão do bebê recém-nascido ao jovem de 14 a 15 anos. 
Tem como base o interacionismo, partindo do princípio de que a criança 
nasce com potencialidades genéticas que vão se atualizar (ou não) dependen-
do da interação dessa criança com o meio em que vive. Esse meio refere-se 
ao meio social e material, incluindo pessoas, objetos, cultura. Outro aspecto 
fundamental que dá um enquadre à teoria é a ideia segundo a qual a crian-
ça é ativa no processo de construção da inteligência e do conhecimento do 
mundo, sendo a ação da criança no mundo de grande importância nessa 
construção. Daí o termo construtivismo, comumente relacionado à teoria 
piagetiana.

 Assim, dadas as potencialidades genéticas (comuns à espécie huma-
na), em interação com o meio, a criança vai agir no mundo e, paulatina-
mente, construir suas estruturas mentais específicas para o ato de conhecer 
(RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1994). Trata-se de uma teoria da assimilação, 
na qual, para conhecer o mundo, faz-se necessária uma elaboração ativa do 
sujeito, que se transforma internamente também nesse processo. Dada uma 
estrutura cognitiva atual, em contato com o mundo, o sujeito busca conhe-
cer algo novo – assimilação implica incorporar um objeto do conhecimento 
novo. Neste processo, transforma sua estrutura cognitiva atual, ampliando-a 
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ao mesmo tempo em que a conserva – acomodação implica uma transforma-
ção interna. Esta relação dialética entre assimilação e acomodação mantém-
-se formalmente sempre a mesma, ainda que os conteúdos e as estruturas se 
modifiquem ao longo da vida. 

Piaget definiu quatro grandes estágios que acontecem numa sequên-
cia lógica necessária. São eles: sensório-motor (de 0 a 2 anos), pré-operatório 
(de 2 a 7 anos), operatório concreto (de 7 a 12 anos) e operatório formal (a 
partir de 12 anos). Importante mencionar que as idades são aproximadas 
e que, dentro da teoria piagetiana, não importa a idade em que os estágios 
aconteçam, e sim a manutenção da sequência lógica entre eles. 

 É comum que se pense que a teoria piagetiana seja a sequência de 
aquisições cognitivas. Mas não é bem assim. A teoria piagetiana propria-
mente dita refere-se ao modelo hipotético-dedutivo elaborado por ele para 
explicar o funcionamento das estruturas mentais. Isso significa dizer que 
Piaget, face um objeto de estudo não passível de ser observado diretamente 
– o funcionamento das estruturas mentais específicas para o ato de conhecer 
–, mas cujas consequências podiam ser observadas diretamente – as ações 
da criança e seus julgamentos e explicações -, criou um modelo hipotético 
dedutivo.

 Um outro esclarecimento importante no que tange à perspecti-
va piagetiana é que Piaget estudou o sujeito epistêmico, ou seja, o sujeito do 
conhecimento. Este refere-se às possiblidades do ser humano e não a um sujei-
to específico. Quando falamos, por exemplo, que o ser humano é capaz de esca-
lar o monte Everest, estamos falando das possiblidades do ser humano, mas 
não que Maria, José ou Pedro (sujeitos psicológicos) consigam tal feito. 

 Piaget tem uma visão bastante otimista do ser humano, como um 
ser ativo, que tende a se desenvolver, que se interessa pelo mundo, quer inte-
ragir e conhecê-lo. Nesse processo, constrói suas estruturas mentais para o 
conhecimento do mundo e de si mesmo. Ao lado do tema construção e do 
funcionamento da estrutura cognitiva, Piaget também nos ofereceu contri-
buições muito significativas em outras áreas do desenvolvimento infantil, e 
a construção da moralidade é uma delas. Ele escreveu um único livro sobre 
o assunto, chamado O juízo moral na criança, publicado originalmente em 
1932. Mas esse único livro é referência fundamental para um autor que se 
debruce sobre o tema da construção da moralidade.
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O jogo de bolinhas: moralidade como um conjunto de regras que 
regulam o contato social

 

Nessa obra, Piaget estuda como a criança constrói o juízo moral.  
Parte de uma definição segundo a qual “Toda moral consiste num sistema de 
regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o 
indivíduo adquire por essas regras” (PIAGET, 1994, p. 23). 

Assim, partindo do princípio de que a moralidade diz respeito a 
um conjunto de regras que regulam o contato social (como não roubar, por 
exemplo), ele resolveu iniciar seus estudos sobre o tema estudando como as 
crianças jogavam um jogo de regras e como elas construíam as noções de 
dever, de respeito à regra e de respeito ao outro. Vamos apresentar os resulta-
dos encontrados ao pesquisar o jogo de bolinhas com meninos, uma vez que 
eles são representativos do que acontece no desenvolvimento da moralidade 
da criança de um modo geral.

O primeiro passo era o pesquisador dizer à criança que gostaria de 
jogar com ela e pedir que ela o ensinasse a jogar. Depois disso, jogavam efeti-
vamente juntos. Num terceiro momento, o pesquisador perguntava à criança 
de onde vinham as regras, como elas haviam sido feitas, por que, e se seria 
possível modificá-las. Tais diálogos entre o pesquisador e a criança seguiam 
o método clínico piagetiano, o que significa dizer que, a partir das repos-
tas iniciais das crianças, Piaget e seus colaboradores faziam novas questões 
buscando conhecer os percursos de seu pensamento, como ela justificava 
uma resposta e que princípios embasavam essa justificativa. 

Assim, Piaget pesquisou dois âmbitos diferentes: o da prática das 
regras (ou a ação efetiva do jogo de regras), e o da consciência das regras. 

Em relação ao primeiro ponto, ou seja, à prática das regras, Piaget 
falou em quatro estágios: I. ritos individuais (0 a 2 anos), II. egocentrismo 
(2 a 7 anos), III. cooperação (7 a 12 anos) e IV. codificação das regras (12 
anos em diante). Em relação à consciência das regras, Piaget encontrou três 
estágios: I. não consciência (0 a 2 anos); II. regra sagrada (2 a 10 anos) e III. 
respeito mútuo (10 anos em diante). Vamos olhá-los mais de perto.

Em relação à prática das regras, Piaget constatou que as crianças 
bem pequenas jogam pelo prazer motor de jogar com as bolinhas e não estão 
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ainda ligadas às regras do jogo. É a fase dos ritos individuais ou regras moto-
ras, que vai de 0 a 2 anos. 

Numa fase posterior chamada egocentrismo, que vai dos 2 aos 7 
anos, aproximadamente, elas começam a se ligar às regras, mas não as respei-
tam na prática: jogam ao lado umas das outras, mas não umas com as outras 
de fato, não obedecendo as regras. O objetivo é muito mais desenvolver as 
habilidades motoras para jogar, por exemplo, conseguir fazer uma bolinha 
sair de um quadrado, do que jogar com um outro obedecendo as regras 
comuns para ver quem será o vencedor. Inclusive é comum nessa fase que 
mais de uma criança “ganhe” o jogo ao mesmo tempo, e as regras são muda-
das na prática, de acordo com as conveniências do jogador. 

Essa mesma criança, que joga dessa maneira na prática, quando 
indagada sobre a natureza das regras, diz que as regras vieram do pai, do 
avô, ou de alguém que ela respeite (a regra vem da autoridade), e que elas 
não podem ser mudadas em hipótese nenhuma. É como se as regras fossem 
sagradas e elas são levadas ao pé da letra. É a chamada fase da “regra sagrada”, 
no que tange à consciência das regras, que vai dos 2 aos 10 anos.

A partir dos 7 anos de idade, aproximadamente, as crianças come-
çam a jogar de modo diferente. Elas entram na chamada fase da coopera-
ção na prática das regras e começam a jogar umas com as outras, realmente 
respeitando as regras. Agora é que se pode falar em um jogo com interesse 
social propriamente dito. Elas começam a poder legislar sobre o jogo, mas 
somente dentro e no decorrer de uma única partida, não sendo ainda capa-
zes de legislar sobre um conjunto de situações possíveis no jogo, e cada uma 
tendo uma opinião bastante pessoal sobre as regras do jogo (PIAGET, 1994, 
p. 46-47).

Aproximadamente a partir dos 10 anos, as crianças entram na fase 
chamada “codificação de regras”. Jogam respeitando as regras, esperando 
sua vez de jogar, levando em conta uns aos outros como parceiros no jogo 
sujeitos às mesmas regras. Agora são totalmente capazes de legislar sobre as 
regras do jogo, cooperando entre si e demonstrando um prazer específico em 
prever todos os casos possíveis e em codificá-los. Nessa fase, chegam a passar 
mais tempo combinando e codificando as regras do jogo do que jogando na 
prática.

No campo da consciência das regras entram na fase do “respeito 
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mútuo”. Quando indagados sobre a natureza das regras, dizem que elas vêm 
de combinados entre os jogadores, e que elas podem ser mudadas desde que 
todos os jogadores concordem e que a mudança seja válida para todos. As 
regras são consideradas mais em seu sentido de regulação grupal do que ao 
pé da letra. Agora estamos em plena moralidade autônoma.

Interessante notar que entre 7 e 10 anos, no campo da prática das 
regras, a criança já joga com as outras de modo cooperativo, faz combina-
do de mudanças pontuais de regras, mas, quando indagada sobre a natureza 
das regras, as considera como sagradas e imutáveis. Isso é decorrência de 
um fenômeno bastante estudado por Piaget de um modo geral: a tomada 
de consciência das ações e das cooperações não acontece automaticamente. 
Num primeiro momento, há a vivência de algo no plano das ações e relações 
concretas, para depois isso aparecer no campo da tomada de consciência, um 
processo complexo que se dá paulatinamente. Assim, para que aos 10 anos 
a criança possa afirmar que as regras são definidas pelos integrantes de um 
grupo e que sua validação depende da aceitação de todos os membros desse 
grupo, foi necessário que, dos 7 aos 10 anos, ela tenha vivenciado situações 
concretas nas quais isso tenha de fato acontecido. Daí a diferença entre o 
jogar cooperativamente e baseado no respeito mútuo (a partir dos 7 anos) e 
ter consciência das regras baseada no respeito mútuo (a partir dos 10 anos).

Dever moral

Ao lado da prática e consciência das regras no jogo de bolinhas, 
Piaget pesquisa também os temas “dever moral” e “justiça”, dessa vez por 
meio dos dilemas morais. Nesse contexto, ele apresentava dilemas morais às 
crianças de diferentes idades e pedia a elas que julgassem quem estava mais 
certo, quem deveria receber alguma punição, se uma situação era justa ou 
não. Novamente a condução da entrevista era feita dentro do método clínico 
piagetiano, buscando conhecer as justificativas espontâneas e autênticas das 
crianças, bem como os princípios que embasam tais justificativas.

Por exemplo, ao pesquisar o tema “dano material” no âmbito do 
estudo do “dever moral”, contava-se às crianças duas histórias que envolviam 
danos materiais. Na primeira, uma criança quebrava 15 xícaras ao abrir a 
porta da cozinha e acabar inadvertidamente derrubando uma bandeja. Na 
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segunda história, uma criança tentava pegar um doce escondido da mãe e, 
nesse contexto, acabava derrubando e quebrando uma xícara. Em seguida, 
perguntava-se às crianças: qual das duas crianças é mais culpada? Qual delas 
deveria receber castigo ou um maior castigo?

As respostas das crianças se organizaram em dois grupos de modo 
bastante consistente. As crianças menores, por volta dos 5 ou 6 anos, consi-
deravam mais culpada a criança que tinha quebrado 15 xícaras sem querer 
do que aquela que tinha quebrado uma xícara ao fazer algo ilícito (no exem-
plo, desobedecer a mãe e pegar o doce). Naturalmente, também considera-
vam que aquela que quebrou as 15 xícaras deveria receber castigo maior do 
que a que quebrou apenas uma. O julgamento se invertia completamente 
quando crianças mais velhas eram entrevistadas. Aproximadamente aos 9 ou 
10 anos, as crianças julgavam como mais culpada a criança que quebrou uma 
única xícara ao desobedecer a mãe do que aquela que quebrou 15 xícaras sem 
querer e, portanto, aquela mereceria mais castigo do que esta.

Diferenças semelhantes foram encontradas em dilemas que envol-
viam o tema da mentira. Por exemplo, as crianças mais novas julgavam como 
mais culpada uma criança que, sem querer, ensinava um caminho errado 
e o adulto não conseguia chegar ao lugar procurado do que uma criança 
que intencionalmente ensinava um caminho errado, mas o adulto acabava 
encontrando o lugar. O julgamento se invertia em crianças mais velhas. 

 O que pensar de tal diferença entre os julgamentos morais das 
crianças? 

 Piaget nos explica que as crianças pequenas julgam os dilemas a 
partir de suas consequências materiais, ao que é “perceptível a olho nu”, e 
não segundo a intenção dos atos. Portanto, no exemplo das xícaras, quanto 
maior o “estrago”, mais ilícito o ato; quanto mais improvável de acontecer na 
realidade perceptível, pior a mentira, e se o ato levou a uma consequência 
ruim, ele é ruim em si, como no exemplo da mentira não intencional, mas 
que levou o adulto a não encontrar o caminho que procurava. A isso Piaget 
deu o nome de “realismo moral”, que acontece quando não é possível se levar 
em consideração a intenção dos atos e julga-se baseado na concretude mate-
rial ligada às consequências dos atos.

 O realismo moral está intimamente ligado a uma fase do desenvolvi-
mento da moralidade chamada de heteronomia, ou moralidade heterônoma. 
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Piaget nos diz que a construção da moralidade parte de um momento inicial 
de anomia, em que não se pode falar em uma noção de certo ou errado, que 
vai do bebê até os dois anos, aproximadamente. Quando nasce alguma mora-
lidade, estamos entrando na moralidade heterônoma. Esta é a moralidade do 
dever, da obediência. Nesse tipo de moralidade, a figura de autoridade que 
deve ser obedecida é central e de fundamental importância. Essa é a primeira 
moral da criança e nasce de sua relação com as figuras de autoridade que 
cuidam dela e a educam. Ela está baseada no que Piaget chamou de “relações 
de coação”, assim chamadas por estarem dentro de uma relação assimétrica, 
em que há, por um lado, uma autoridade que sabe e determina o que é certo 
ou errado e, por outro lado, há aquele que recebe esse enquadre da realida-
de pronto. Nesse contexto, as relações de respeito que se estabelecem são 
chamadas de relações de “respeito unilateral”, grifando o caráter assimétrico 
da relação com uma figura de autoridade.1

 Um sentimento especial corresponde a estas valorizações unilaterais: é o respeito, 
 que é um composto de afeição e temor, estabelecendo este último a desigualdade 
 que intervêm em tal relação afetiva. O respeito [...] está na origem dos primeiros 
 sentimentos morais. Com efeito, é suficiente que os seres respeitados deem aos que 
 os respeitam ordens e sobretudo avisos, para que estas sejam sentidas como 
 obrigatórias e produzam, assim, o sentimento de dever. (PIAGET, 1991, p. 40)

 A moralidade heterônoma é contemporânea de um momento do 
desenvolvimento infantil em que a criança é egocêntrica, ou seja, julga o seu 
próprio ponto de vista como o único possível por ainda não ter a possibilida-
de cognitiva de se colocar no lugar do outro e de considerar outras perspec-
tivas diferentes da sua. 

O egocentrismo não é intencional, nem deve ser confundido com 
um egoísmo. Um ato egoísta baseia-se em alguém que sabe se diferenciar 
do outro e levar em consideração o ponto de vista do outro, mas que não 
se importa com ele, importando-se somente com si próprio. No caso do 
egocentrismo, não há ainda a real consciência de si próprio e nem a possibili-
dade de considerar realmente o ponto de vista do outro ao embasar seus atos. 
O egocentrismo se expressa nos mais diferentes comportamentos da criança 
pequena. Por exemplo, a criança que pede ao pai a sua boneca, sem especi-
ficar a qual das várias bonecas ela se refere, como se o pai soubesse o que se 
passa em sua cabeça. Ou a criança que, ao recontar uma história, refere-se 
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a “ela” tanto para a princesa quanto para a bruxa, mais uma vez como se o 
interlocutor soubesse o que se passa em sua cabeça.

Assim, na mesma fase em que as crianças seguem a moral do dever 
e da obediência, respeitando as regras porque elas vêm de uma autoridade, 
elas são egocêntricas e não tem maturidade cognitiva para se colocar no lugar 
do outro e compreender a intenção de regulação social por trás de uma regra. 
Então, elas seguem as regras ao pé da letra e não conseguem levar em consi-
deração as intenções nos atos de outras pessoas. 

Depois da moralidade heterônoma seria possível a construção da 
moralidade autônoma, desejável para todo ser humano. Segundo Piaget, 
a moralidade autônoma ou autonomia moral é a moralidade da coopera-
ção, baseada em relações simétricas e de reciprocidade entre os indivíduos, 
regidas pelo respeito mútuo. Agora a obediência a uma regra não vem do 
respeito à figura de autoridade e nem do medo de uma punição, mas sim da 
compreensão da intenção de uma regra e de seu sentido dentro das regula-
ções sociais.

Vamos a um exemplo. Eu posso fazer a reciclagem do lixo porque 
levarei uma multa se não fizer, ou porque meu amigo, que respeito muito, me 
disse que isso é importante e que é legal fazer, configurando um ato baseado 
numa moralidade heterônoma. Ou posso separar e reciclar o lixo por uma 
real compreensão de como este ato pode beneficiar e ajudar a preservar a 
natureza para mim, para os outros e para as gerações futuras, o que me colo-
ca agindo, nesse caso, a partir de uma moralidade autônoma.

Uma mesma pessoa pode se colocar em alguns assuntos ou momen-
tos da vida a partir de uma moralidade heterônoma, e em outros temas e/ou 
momentos a partir de uma moralidade autônoma. E é assim mesmo. Piaget 
explica como se dá a construção da moralidade autônoma, mas, uma vez 
construída, isso não significa que em todos os momentos e circunstâncias da 
vida esse tipo de moralidade e de relação com os outros vá prevalecer. Isso 
porque colocar essa possibilidade em uso (a da moralidade autônoma) vai 
depender também das circunstâncias e dos sentimentos, afetos e julgamentos 
envolvidos na situação de vida particular – ou seja, do sujeito psicológico. 

Mais ainda: Piaget fala da construção de uma estrutura cognitiva 
ou de conhecimento do mundo. Nesse contexto, considera que os aspectos 
afetivos influenciam essa construção na medida em que são o motor para a 

       A educação Waldorf no século XXI



65

interação do indivíduo no mundo. Os aspectos afetivos dizem respeito aos 
seus interesses, suas motivações, desejo de conhecer, mas eles não constroem 
diretamente as estruturas cognitivas. Piaget (2005) coloca esse enquadre 
geral dentro do qual cada comportamento humano teria a afetividade como 
sua energética, e a inteligência como sua estrutura, mas não se debruça no 
estudo e aprofundamento de quais aspectos emocionais/afetivos poderiam 
incentivar ou impedir uma pessoa de colocar essa estrutura cognitiva efetiva-
mente em uso. Isso seria, novamente, considerar o desenvolvimento a partir 
do ponto de vista do sujeito psicológico, o que, como já vimos, extrapola o 
enquadre da obra de Piaget.

Noção de justiça

Um dos pontos mais importantes do estudo do juízo moral refere-se 
ao estudo das relações entre a justiça e a autoridade. Piaget chega à conclusão 
de que a separação entre a noção de justiça e de autoridade é essencial para 
a autonomia moral. Em outras palavras, para eu ser um sujeito moralmente 
livre e autônomo, é necessário que o meu julgamento sobre o que é justo ou 
não seja independente do que me diz uma figura de autoridade sobre aquele 
tema. Para que isso aconteça, é de fundamental importância que a criança 
vivencie relações entre iguais, em cooperação, como o título do capítulo já 
anuncia: “A cooperação e o desenvolvimento da noção de justiça”. Vamos a 
um exemplo de história utilizada por Piaget para estudar esse tema.  

 Uma mãe pediu ao filho e à filha para ajudá-la um pouco no trabalho doméstico, 
 numa tarde de quinta-feira, porque estava cansada. A menina devia enxugar a 
 louça e o menino ir procurar lenha. Mas eis que o menino (ou a menina) foi brincar 
 na rua. Então a mãe disse ao outro para fazer todo o trabalho.
 O que ele respondeu? (PIAGET, 1994, p. 210)

Foram observados quatro tipos de respostas. No primeiro deles, típi-
co das crianças menores, estas julgavam que o que vem da autoridade é sempre 
justo, portanto, que era justo que a criança fizesse o trabalho do irmão porque a 
mãe o mandara fazer. No segundo grupo de resposta, a autoridade tem sempre 
primazia sobre a justiça, mas não mais se confunde com ela. Por exemplo, a 
criança que afirma que o irmão deve fazer o trabalho do outro para obedecer a 
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sua mãe, mas que não é justo ter que fazer o trabalho do outro.

No terceiro tipo de respostas, a justiça é colocada acima da submis-
são. Por exemplo, a criança diz que não é justo fazer o trabalho do outro e que 
ela não deveria fazê-lo. É possível que a criança proponha um confronto com 
a figura de autoridade: “Ela deveria dizer à mãe: ‘Não é justo. Não devo fazer 
o dobro do trabalho que o outro’” (PIAGET, 1994, p. 213-214).

No quarto tipo de respostas, as crianças declaram a ordem recebi-
da como injusta, mas acham necessário executá-la não por obediência, mas 
por gentileza ou por complacência. É uma situação diferente do segundo 
grupo, para os quais a obediência tem primazia sobre a justiça. As crianças 
que deram esse quarto tipo de resposta dizem que não seria justo fazer o 
trabalho do outro, mas o fariam voluntariamente para agradar a mãe ou dar 
uma ajuda a ela. Essa atitude só se observa entre os maiores, uma vez que os 
menores tendem a confundir a gentileza com a obediência. 

De uma maneira geral, Piaget conclui haver uma evolução na noção 
de justiça com relação à autoridade adulta. Essa evolução, contudo, não 
caracteriza estágios propriamente ditos, porque não se pode afirmar que cada 
criança passe sucessivamente por cada uma das quatro atitudes observadas. 
Trata-se de uma evolução vista em geral do tipo de julgamento das crianças 
menores para aquele das crianças maiores.  

Na primeira etapa da evolução da noção de justiça, chamada de autori-
dade, a justiça não é diferenciada da autoridade das leis: o que o adulto mandar 
é justo. Estamos falando em atitudes típicas de crianças de 2 a 7 anos de idade. 

Na segunda etapa, o igualitarismo desenvolve-se e prevalece sobre 
qualquer outra consideração. Daí ela ser chamada de “igualdade”. Piaget 
encontrou esse tipo de comportamento em crianças de 7 a 11, 12 anos de 
idade, aproximadamente. 

A terceira etapa é marcada pelo fato do igualitarismo simples dar 
lugar a uma noção mais refinada de justiça, chamada de “equidade”, que 
consiste em “nunca definir a igualdade sem considerar a situação particular 
de cada um” (PIAGET, 1994, p. 216). Essa é encontrada em crianças de 12 
anos em diante.

Assim, chegamos ao seguinte ponto: a noção de justiça precisa ser 
desvinculada da figura de autoridade, possibilitando ao sujeito liberdade para 
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pensar e julgar por si próprio, a partir de sua própria consciência e possibli-
dade de estabelecimento de relações baseadas na reciprocidade de pontos de 
vista, intimamente ligada à reversibilidade de pensamento. Nesse contexto, 
faz-se fundamental a cooperação entre iguais em relações de reciprocidade 
e respeito mútuo.

Nesse ponto encontramos uma contribuição fundamental de Piaget 
ao estudo da moralidade. Ele vai além da moralidade heterônoma - aque-
la vinculada ao respeito unilateral, às relações de coação, ao julgamento 
baseado nos danos morais e não na intencionalidade dos atos, à moral da 
obediência ligada às figuras de autoridade, e às regras sagradas, porém não 
compreendidas em seu sentido social –, e nos explica como é possível a cons-
trução da moralidade autônoma – aquela vinculada aos respeito mútuo, às 
relações de cooperação, ao julgamento baseado na intenção dos atos, à moral 
da reciprocidade e às regras baseadas em um consenso do grupo, com senti-
do de regulação social. 

Nesse contexto, a moralidade heterônoma e a relação com as figuras 
de autoridade são fundamentais para a construção da moralidade de modo 
geral. É delas que nasce o sentimento de dever e de respeito ao outro e às 
regras. Mas se permanecermos nesse tipo de moralidade e de relação social, 
não alcançaremos a autonomia moral. Para que esta seja alcançada, é funda-
mental que a criança tenha também o contato entre iguais e que, a partir da 
cooperação e da regulação social, possa construir a reciprocidade de pontos 
de vista que embasa a autonomia moral. 

Naturalmente há idades apropriadas para que cada tipo de relação e 
de moralidade a ela vinculada seja vivenciada. A criança até os 7 anos, apro-
ximadamente, precisa das figuras de autoridade e ainda não tem possibilida-
de estrutural-cognitiva de se colocar no lugar do outro e resolver conflitos 
sociais de forma autônoma. Essa possibilidade vai se construindo no próprio 
contato social ao longo dos próximos anos, fase em que a figura de autoridade 
continua sendo importante, mas na qual a relação entre iguais configura-se 
como fundamental e imprescindível para a construção da autonomia moral.

 De fato, nossos estudos anteriores nos têm levado a admitir que as normas 
 racionais e, em particular, essa norma tão importante que é a reciprocidade, 
 origem da lógica das relações, não podem se desenvolver senão na e pela cooperação. 
 Que a cooperação seja um resultado ou uma causa da razão, ou ambos ao mesmo 
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 tempo, a razão tem necessidade da cooperação, na medida em que ser racional 
 consiste em “se situar” para submeter o individual ao universal. O respeito mútuo 
 aparece, portanto, como a condição necessária da autonomia, sob seu duplo aspecto 
 intelectual e moral. Do ponto de vista intelectual, liberta as crianças das opiniões 
 impostas, em proveito da coerência interna e do controle recíproco. Do ponto de 
 vista moral, substitui as normas da autoridade pela norma imanente à própria ação 
 e à própria consciência, que é a reciprocidade na simpatia. (PIAGET, 1994, p. 91)

 Dentro da perspectiva piagetiana, a construção da estrutura cogni-
tiva é base para a construção de conhecimento do mundo. Ela depende da 
interação do sujeito no mundo e o relacionamento social é crucial ao se falar 
em interação com o meio. Olhando para o desenvolvimento do juízo moral 
temos: (1) relação com figura de autoridade possibilitando o surgimento da 
moralidade heterônoma e a noção de dever e de certo e errado, e (2) relação 
entre iguais possibilitando o surgimento da moralidade autônoma e a noção 
de justiça como diferenciada da obediência à autoridade. 

A relação entre iguais adquire uma importância essencial na medi-
da em que demanda do sujeito que este saia de sua própria perspectiva e 
coloque-se no lugar do outro, possibilitando a construção da reciprocida-
de de pontos de vista. No campo da inteligência, aproximadamente aos 7 
anos, a criança começa a poder fazer operações mentais. Operações são ações 
interiorizadas reversíveis, organizadas em sistemas de conjunto. Ora, tanto a 
reversibilidade (que implica poder conceber uma ação imaginada do começo 
ao fim e do fim ao começo), quanto a organização de diferentes elementos 
num sistema de conjunto (que permitam que cada elemento mantenha sua 
individualidade e se relacionem com os outros elementos ao mesmo tempo), 
precisam da vivência concreta de interação em um meio físico e social em 
que o sujeito seja um dentre outros sujeitos, e que suas ações e as dos outros 
possam ser consideradas do início ao fim e do fim ao começo. 

Por esse ângulo de visão podemos compreender melhor quando 
Piaget nos diz que moralidade e inteligência são construídas lado a lado, e 
dependem da interação com o meio para que sejam construídas pelo sujeito.

Olhando para a aplicação prática a partir da perspectiva piagetiana, 
o próprio autor afirma claramente que a pedagogia está longe de ser uma 
simples aplicação de saberes psicológicos e ressalta que se faz necessária a 
experiência para que se construa conhecimentos práticos sobre a educação 
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moral. Contudo, cita duas abordagens pedagógicas vigentes no panorama 
que vigorava na época em que escreveu a obra (1932), como aquelas que 
melhor corresponderiam a uma aplicação práticas dos resultados de sua 
pesquisa psicológica. São elas o self-government e o método de “trabalho 
em grupos” (propagado por representantes da escola Ativa), que consiste 
em “deixar as crianças prosseguir sua pesquisa em comum, seja em ‘equipes’ 
organizadas, seja simplesmente à vontade, por aproximações espontâneas” 
(PIAGET, 1994, p. 301). 

De lá para cá muitas experiências e pesquisas foram feitas. Acredita-
mos encontrar em La Taille (2006 e 2009) contribuições bastante significati-
vas na área do desenvolvimento moral. O autor parte da perspectiva piagetia-
na sobre o desenvolvimento do juízo moral, integrando-a em um referencial 
teórico mais amplo, visando abarcar os aspectos intelectuais e afetivos não 
só do juízo moral, mas também da ação moral. A primeira obra é dedicada 
à elaboração do referencial teórico. A segunda obra destina-se aos aspectos 
educacionais implicados pelas reflexões apresentadas. 

Nesse contexto, La Taille (2009) menciona diversas pesquisas que 
embasam a elaboração de algumas ideias principais defendidas por ele no 
que tange à educação moral com ênfase no desenvolvimento do juízo moral. 
Dentre elas estão o princípio de que a escola não pode silenciar sobre a educa-
ção moral e que, a partir do Ensino Médio, seria importante se dar ênfase às 
discussões e reflexões envolvendo os temas ética e moral em aulas de Filoso-
fia e de Ciências Humanas, por exemplo, e se possível, de forma transversal 
dentro do currículo. Aponta, contudo, que os momentos de reflexão moral 
não são suficientes, “sendo imperativo que o convívio escolar seja a expressão 
concreta da moral que se pretende legitimar. Nesse convívio, a cooperação e 
o zelo pelo bem coletivo são essenciais” (LA TAILLE, 2009, p. 273). 

O autor sintetiza também que a participação dos alunos em assem-
bleias escolares (prática vinculada às escolas democráticas ou democracia nas 
escolas) apresenta muitos pontos positivos, como a cooperação, a responsa-
bilidade e a tomada de consciência das relações entre regras e princípios, e 
alguns perigos, como a negação da função da autoridade para as crianças 
pequenas, a “tirania” da maioria e assembleias desvirtuadas pelo excesso de 
votações. 
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A perspectiva de Steiner: o individualismo ético

O cenário do mundo contemporâneo tem colocado o indivíduo em 
confronto cada vez mais frequente com dilemas éticos. Em uma sociedade 
onde essas questões têm sido respondidas geralmente a partir de um relati-
vismo moral, a pergunta se torna premente: o que significa ser ético hoje? E 
mais: é possível educar as crianças para que sejam capazes de atuar de manei-
ra responsável pelo seu entorno? Se sim, como?

A visão de Rudolf Steiner sobre o desenvolvimento moral da criança 
encontra-se espalhada em inúmeras palestras proferidas ao público em geral 
e aos primeiros professores Waldorf durante os anos nos quais acompanhou 
o desenvolvimento da primeira escola, fundada em Stuttgart, Alemanha, em 
1919. Em função de sua ligação, primeiramente com a Sociedade Teosófica 
e, posteriormente, com a Sociedade Antroposófica, seu pensamento foi asso-
ciado ao “místico” e “oculto” e permaneceu fora das discussões acadêmicas 
sobre a educação por muitas décadas. 

Mesmo seus primeiros trabalhos, eminentemente de caráter filosó-
fico, se mantiveram fora da esfera universitária e da formação do pedagogo. 
Hoje o movimento de Pedagogia Waldorf cresce de forma muito significati-
va no Brasil, onde encontramos quase 100 escolas Waldorfs espalhadas pelo 
território nacional. 

Steiner desenvolveu em suas primeiras obras - Linhas básicas para 
uma teoria do conhecimento na cosmovisão de Goethe (1886), Verdade e Ciên-
cia (1891), A Filosofia da Liberdade (1894) - uma teoria epistemológica em 
debate com a visão kantiana de ciência e de moral predominante em sua 
época. Essas obras filosóficas fundamentam a proposta pedagógica da escola 
Waldorf, embora Rudolf Steiner não tenha escrito nenhuma obra dedica-
da especialmente à educação. Nelas também encontramos sua concepção de 
liberdade e o que considera como ação moral. 

Como para o autor a atuação ética não pode ser concebida sepa-
radamente de sua compreensão do processo de cognitivo (aproximando-se 
nesse ponto da teoria piagetiana), apresentaremos de forma sintética suas 
principais considerações sobre o tema. 

Em suas obras filosóficas básicas, Rudolf Steiner (1886) trabalha 
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com dois conceitos fundamentais: experiência e pensar. Para o autor os fenô-
menos do mundo chegam até nós através da percepção sensorial de forma 
desordenada e caótica. Apenas por meio da atividade pensante esse caos de 
percepções, visuais, sonoras, táteis, ganha forma e ordenação porque a elas 
unimos os conceitos correspondentes. Através do pensar supera-se a falta 
de conexão aparente entre os objetos do mundo. Ele revela as relações exis-
tentes entre os diferentes fenômenos, sendo que esta capacidade é inerente 
ao pensar. Essas relações que encontramos entre os distintos fenômenos do 
mundo não são subjetivas. Para Steiner elas são próprias dos objetos obser-
vados, embora não estejam aparentes na percepção sensorial. 

Na categoria de “experiência” Steiner inclui também nossas expe-
riências interiores, as sensações, sentimentos, fantasias, etc. A própria 
atividade pensante pode ser observada, tornando-se assim também uma 
experiência. 

Para conhecer algo é necessário ir além do que a experiência oferece 
à observação e esse passo só pode ser dado, segundo Steiner (1986, p. 43), 
pelo pensar: “A percepção dos sentidos apenas oferece um lado da realida-
de. O outro lado é a abordagem pensante do mundo”2. Enquanto que para 
Kant a unidade criada pelas ideias é subjetiva, não possuindo relação com a 
realidade, para Steiner essa unidade já existe, está apenas oculta. Através do 
julgamento sobre o mundo reunimos percepção e conceito que aparecem 
inicialmente separados em nossa consciência.

O processo do conhecimento se dá, para o autor, inicialmente a 
partir da percepção sensorial, em seguida busca-se sua essência e o conceito 
correspondente a ela, por último, percepção e conceito são correlacionados. 
Steiner dá o nome de juízo perceptivo a esse processo. Enquanto a tarefa de 
criar conceitos claros pode ser descrita como analítica, a de conferir uma 
unidade a esses conceitos, de integrá-los em um todo coerente, seria uma 
atividade sintética. 

À medida que ampliamos o espectro de nossas percepções vamos 
modificando a imagem que temos do mundo, integrando a ela novos 
elementos e efetuando correções. A percepção original desaparece, mas em 
seu lugar surge uma representação mental à qual nos ligamos.  Steiner a 
define como um conceito individualizado que se situa entre o conceito e a 
percepção concreta a qual se refere. Assim, ao lado do conceito geral de “leão” 
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existem também nossas representações do animal oriundas das percepções 
concretas de leões que tivemos ao longo da vida. Sendo que a riqueza de 
nossa experiência pode ser avaliada a partir da quantidade de conceitos 
individualizados que possuímos.

 A experiência pode ser restringida por uma impossibilidade de 
alcançar intuições conceituais, ou seja, derivada de uma falha no pensar, 
ou em função de uma sensibilidade diminuída, uma limitação no campo 
perceptivo. Tudo que é percebido pelo indivíduo gera sentimentos de prazer 
e de desprazer. 

O pensar possui para Steiner (2000, p. 68) um caráter universal 
que recebe características particulares de cada indivíduo: “Enquanto temos 
sensações ou sentimentos (e percepções) somos entes particulares; quando 
pensamos, somos o ser unitário que faz parte do universo.” O ponto de vista 
individual é fruto de sua organização particular e do “horizonte de percepção 
que o lugar no qual vivemos nos oferece” (p. 81).

Como vimos acima, as percepções não se relacionam com o indiví-
duo somente através do pensar, mas também dos sentimentos. São eles que 
asseguram a realidade da nossa personalidade. Para o autor, os sentimentos 
são caracterizados como experiência e também precisam de uma comple-
mentação conceitual, relacionando-se ao âmbito pessoal. Por outro lado, o 
desejo pelo conhecimento que move o ser humano é visto como uma aspi-
ração pela essência universal. O ser humano oscilaria entre essas duas pola-
ridades: a universal e a particular que se manifesta através de suas sensações 
e sentimentos.  

E como chegamos aos conceitos que correspondem à essência dos 
fenômenos observados? Para Steiner (1986, p. 72) isso se dá através da intui-
ção: “(...) a intuição é uma percepção imediata, uma penetração na verdade 
que nos dá tudo o que a ela se refere.” A intuição seria, para o pensar, o que a 
observação representa para a percepção.  

Nessa perspectiva o conhecimento só pode ocorrer a partir da expe-
riência. E através dela temos acesso ao conteúdo do mundo. Ao acrescentar-
mos às percepções os conceitos e ideias, ultrapassamos o que é dado inicial-
mente. Enquanto as percepções podem ser recebidas passivamente, o pensar 
só pode ocorrer a partir de uma atividade interna do indivíduo e esta, para o 
autor, se realiza em liberdade.
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 Por ter a capacidade de entrar livremente em atividade, o eu pode 
 realizar a categoria da cognição a partir de si mesmo, através da 
 autodeterminação, enquanto no resto do mundo as categorias se revelam ligadas 
 ao dado que lhes corresponde, por uma necessidade objetiva. (STEINER, 1985, p. 47)

 

De um lado temos a atividade de conhecer o mundo, na outra 
ponta, de atuar sobre ele. Nesse processo o indivíduo pode tomar consciên-
cia dos elementos que determinam sua atuação, se perceber como ser livre 
e sentir suas ações como próprias e não determinadas exteriormente. Para 
Steiner (2000, p.19).a vida moral só pode existir em liberdade; embora não 
negue a existência de ações praticadas sem que o indivíduo esteja de fato 
consciente das motivações que se escondem por trás de seus atos, propõe que 
nos concentremos no “(...) homem que age baseando-se em sua capacidade 
racional.” 

Assim como o ser humano se torna consciente do mundo ao seu 
redor, também é capaz de tornar-se objeto de sua própria observação. Essa 
consciência de si surge inicialmente a partir do desenvolvimento da organi-
zação física da criança, porém a autoconsciência pode tornar-se independente 
dela com o tempo. Da consciência humana se originam os atos de vontade. 
Para poder entendê-los é preciso diferenciar motivo (fator conceitual que pode 
atuar como causa momentânea da ação) e força motriz (fator da vontade anco-
rada na organização humana e que constitui a causa permanente da ação).

Steiner dá o nome de disposição caracteriológica a todo um conjun-
to de fatores que constituem o indivíduo (seu corpo físico, sua psique, sua 
cultura, sua personalidade...) e que atua como “filtro individualizante” das 
representações que ativarão ou não o querer. Diferentes representações 
atuam de distintas maneiras como motivações para a ação para cada pessoa. 
A disposição caracteriológica se constitui como o conteúdo mais estável da 
vida pessoal e abarca as representações mentais e sentimentos habituais. 
Assim os elementos que compõem nossa vida pessoal atuam como forças 
motrizes para nossas ações. São eles:

1 - Perceber: para o autor este é o primeiro degrau da vida individual e resulta em impulsos para 
a ação que possuem um caráter imediato, de reação.

2 - Sentir: as percepções sensoriais geram sentimentos no indivíduo e podem impulsionar as ações.
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3 - Pensar: os conceitos e representações também podem motivar ações.

Podemos incluir nessa lista as experiências práticas da vida que 
levam o indivíduo a atuar muitas vezes de forma automática, baseado em 
suas vivências passadas.

Já os motivos para a ação podem estar na representação de um 
prazer futuro, na busca de um bem estar próprio ou de outra pessoa, em 
razões de prudência, baseada em sistemas religiosos, em função da cons-
ciência moral individual. Para Steiner, o indivíduo alcança um grau maior 
de moralidade quando passa de uma moral baseada na autoridade para uma 
que se fundamenta no entendimento ético. Ou, como diria Piaget, quando o 
indivíduo passa da moral heterônoma para a autônoma.

A ação baseada na compreensão do que é necessário eticamente 
pode abarcar ideias como o bem-estar da humanidade, o progresso cultu-
ral e a realização de ações morais derivadas da intuição. Tanto o bem-estar 
da humanidade, quanto a ideia de progresso cultural, dependem da relação 
estabelecida entre determinados conceitos e vivências específicas por parte 
do indivíduo, ou seja, percepções concretas. Para Steiner (2000, p.111)3, “O 
supremo princípio moral é, no entanto, aquele que não possui de antemão 
tal relação com as percepções dos sentidos, mas se origina na intuição pura e 
desenvolve a relação com a vida apenas posteriormente.” 

O pensamento de Steiner sobre a vida moral se diferencia da propos-
ta kantiana que propõe que a ação possua um valor geral, que possa ser 
estendido para todas as pessoas. Contrapondo-se à moral kantiana, Steiner 
concebe a ação ética como fruto da intuição individual e dá a essa concepção 
o nome de individualismo ético. Para ele o que impulsiona a ação não é o 
sentimento de dever, mas seu amor a ela.

 Apenas seguindo o meu amor à ação sou eu quem age. Nesse nível de moralidade, 
 não ajo por obediência a uma autoridade e tampouco em decorrência de uma voz 
 interna. Não reconheço nenhum princípio externo para meu agir, porque achei 
 em mim mesmo a razão para minhas ações, o amor à ação. Não analiso 
 racionalmente se minha ação é boa ou má; eu a realizo porque a amo. Ela será boa 
 se a minha intuição mergulhada em amor estiver devidamente contextualizada no 
 ambiente a ser por sua vez entendido intuitivamente; má, se não for 
 o caso. (STEINER, 2000, p.114)
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Para Steiner, as ações éticas não são generalizáveis nem reprodu-
zíveis. Elas dependem da capacidade do indivíduo em conectar-se com as 
ideias universais e do contexto espacial e temporal no qual ele está inserido.

 Steiner identifica dois aspectos distintos no ser humano, um mais 
geral de sua constituição, de onde provêm os instintos e impulsos, o outro 
que se identifica com o mundo das ideias. A este último ele atribui o concei-
to de individualidade. Para o autor, o que chamamos de más ações não são 
oriundas da individualidade, e sim de sua organização geral. Quando as 
ações procedem desse elemento individual, experimentamos uma sensação 
de liberdade com a qual o conceito kantiano de dever não se coaduna. 

Como vimos acima, o homem livre age baseado em suas intuições 
conceituais individualizadas, as representações mentais. Steiner chama de 
fantasia moral a força através da qual o indivíduo chega a representações 
concretas partindo de ideias gerais. Por exemplo, a ideia geral de que o ser 
humano deve estar em permanente desenvolvimento pode ganhar diferentes 
formas para os indivíduos particulares, para um isto pode representar cursar 
uma faculdade, para outro aprender um novo idioma ou trabalhar como 
voluntário em uma instituição. 

As ações humanas transformam o mundo no qual vivemos e para 
que a atuação seja positiva é necessário conhecer as características do que se 
deseja transformar e também o procedimento adequado para realizá-lo. Esse 
conhecimento é chamado de técnica moral.

Steiner se contrapõe a concepções que consideram que as ações 
morais só ocorrem através da coerção dos desejos individuais e considera 
sem sentido propor uma ética contrária à natureza humana. Para o autor 
a realização do ser humano integral consiste na satisfação de seus desejos 
físicos e espirituais.

 Quem aspira a elevados ideais morais o faz, porque estes constituem o conteúdo
 de seu ser, e a realização lhe dará uma felicidade diante da qual o prazer conseguido 
 pela satisfação dos impulsos cotidianos é uma ninharia. Os idealistas se deleitam 
 espiritualmente ao realizarem os seus ideais. (STEINER, 2000, p.158).

Para o autor o conhecimento tem um valor na medida em que 
contribui para o desenvolvimento integral do ser humano e a vida moral de 
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uma sociedade consiste na soma total da fantasia moral dos indivíduos livres.

Embora a ideia da liberdade humana possa ser contestada por argu-
mentos deterministas oriundos da biologia, psicologia ou sociologia, para 
Steiner o ser humano é capaz de transformar as características recebidas de 
seus pais e da sociedade em expressão de sua individualidade a partir de 
uma atividade própria. Como esta transformação consiste em um trabalho 
permanente, ninguém poderia ser considerado totalmente “espécie”, nem 
totalmente individualidade. 

Steiner vê na liberdade a meta da humanidade. Nessa visão as 
normas sociais têm seu valor apenas enquanto ela não é alcançada. O indi-
víduo constitui-se como fonte de moralidade e a sociedade deve propiciar 
bases adequadas para o seu desenvolvimento. Não é a partir de determina-
ções externas que cada um atribui à sua vida um sentido e finalidade, isto só 
pode ser realizado por cada ser humano em particular. 

Moralidade e educação

Mas como essa concepção de moralidade e ética se traduz em uma 
prática pedagógica? Como ela é implementada nas escolas Waldorf?

A pedagogia Waldorf foi criada em 1919, logo após o fim da I Guer-
ra Mundial, profundamente influenciada por seu contexto histórico e social. 
A necessidade de se repensar a educação e de criar condições para um desen-
volvimento sadio do ser humano e, consequentemente, de uma sociedade 
mais fraterna era uma preocupação premente para Rudolf Steiner. Sua meta 
principal era criar as condições através das quais os jovens adultos egressos 
da escola pudessem vivenciar-se como indivíduos moralmente autônomos. 

Steiner reconhece que essa é a tarefa mais difícil de ser alcançada na 
educação e observa que ela só pode ser conseguida através de um profundo 
conhecimento do ser humano e de suas fases de desenvolvimento. A partir 
desse conhecimento psicológico mais amplo cada criança deve ser abordada 
individualmente. Para o autor de A Filosofia da Liberdade, o caráter ético das 
ações só pode surgir em um ser autônomo, livre. Nessa proposta as normas 
e prescrições morais não tem valor educacional. Isso representa um enorme 
desafio para o educador que deve renunciar ao seu próprio código de valores 
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ou impulsos éticos.

 É exatamente no que diz respeito à ética que devemos possibilitar ao 
 indivíduo sua liberdade total e própria. Na educação ética é necessário imenso 
 e amplo altruísmo, a autorrenúncia do professor e educador. Também não existe 
 neste campo a mesma oportunidade que em outros – por exemplo, as Ciências e as 
 Artes – de abordar a ética como uma matéria em si; isto não seria frutífero. É 
 necessário introduzir a ética em todo o ensino, em toda a prática de ensino
  e educação. (STEINER, 2008, p.40-41)

 

Para o autor, a educação ética começa já nas primeiras experiências 
da criança. Durante esse período a criança aprende essencialmente através da 
imitação e não por preceitos morais. Assim se os educadores quiserem criar 
corretas bases para uma futura atuação ética, eles devem se constituir, em 
atos e palavras, exemplos dignos de serem imitados. A criança, inconscien-
temente, traz em si as marcas de seu ambiente inicial sobre as quais atuam as 
experiências futuras.

Além da importância que o ambiente tem na formação moral da 
criança, Steiner chama a atenção para a relação existente entre três aquisições 
muito importantes que ocorrem na primeiríssima infância e o seu desenvol-
vimento moral futuro: a conquista da posição ereta e do andar, a aquisição da 
fala e o início da atividade do pensar.

 Através do andar a criança conquista uma nova relação com o espa-
ço e pode relacionar-se de forma ativa com o ambiente ao seu redor. A aqui-
sição da fala, da linguagem, insere a criança no âmbito da cultura, de comu-
nidade humana. E decorrente da aquisição da linguagem surge, ainda que de 
maneira rudimentar, a capacidade de elaborar representações mentais sobre 
o mundo. 

Segundo Steiner, nos primeiros anos de vida ainda não se pode falar 
de uma vontade autônoma. Os impulsos para as ações são, inicialmente, 
oriundos das funções vitais orgânicas e, posteriormente, dos desejos infan-
tis. Apenas quando a criança começa a dirigir suas ações a partir de metas, 
a Pedagogia Waldorf reconhece o surgimento do que pode ser chamado de 
vontade. Essa vontade incipiente é cultivada pelas brincadeiras repletas de 
fantasia que surgem ao redor dos 4 anos de vida. Um marco importante desse 
desenvolvimento pode ser observado quando a brincadeira ganha metas 
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claras, ao redor dos 6 anos. Nessa fase, para a Pedagogia Waldorf, a criança 
está pronta para a vida escolar propriamente dita. 

Quando a criança entra no Ensino Fundamental, ela já traz em si os 
fundamentos para a atuação ética que recebeu de seu ambiente nos primeiros 
anos de vida e de suas experiências sensório-motoras. Mesmo que a criança 
tenha crescido em um ambiente desfavorecido, o professor pode trabalhar 
com as características que o aluno apresenta e orientá-las para o desenvolvi-
mento de qualidades positivas.

Durante os anos do Ensino Fundamental, o exercício da linguagem 
permite que a criança passe a integrar, cada vez mais, seus pensamentos, 
sentimentos e vontade. A linguagem se torna uma forma de percepção do 
próprio ser e o educador pode observar como o caráter moral da criança se 
expressa através do uso que se faz dela.

Do ponto de vista escolar, entre 7 e 14 anos de vida, a criança torna-
-se aberta para tudo que é trazido através das palavras e imagens apresenta-
das por seu professor. Ainda não se pode falar de uma autonomia no campo 
da ética uma vez que a autoridade do professor ainda é necessária. Ele deve 
ser capaz de elaborar e apresentar às crianças imagens revestidas de um cará-
ter ético partindo da descrição do mundo. Através das histórias, contos e 
conteúdos desenvolvidos nas distintas disciplinas elas exercitam a simpatia 
por aquilo que o adulto considera bom, e antipatia pelo que ele conside-
ra ruim. O cultivo dos sentimentos prepara o campo para as futuras ações 
morais.

Nos anos correspondentes ao Ensino Fundamental, a criança passa 
por grandes transformações corporais e psíquicas. Por volta dos nove, dez 
anos a criança experimenta um sentimento muito pronunciado de solidão 
e insegurança. Nesse momento, conhecido na pedagogia Waldorf como 
“rubicão”, é muito importante que ela possa confiar na condução do adulto. 
Sua relação com o mundo vai se tornando mais objetiva, ocorrendo uma 
intensificação dessa vivência ao redor dos 12 anos de idade. No âmbito do 
pensamento o jovem se torna capaz de desenvolver pensamentos cada vez 
mais abstratos. 

No início da puberdade, a vida social ganha relevância, porém o 
jovem ainda está experimentando sua inserção nos grupos e no mundo, que 
agora se tornou mais amplo. O que foi vivenciado de forma inconsciente nos 
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primeiros anos de vida, em termos de experiências sensoriais, motoras e rela-
cionais, ancora agora o surgimento da liberdade no julgamento moral.

É só por volta dos 14 anos, no início da adolescência, que o jovem 
começará a individualizar o que foi recebido em seus anos iniciais e nas 
imagens trazidas por professores para encontrar sua própria maneira de colo-
car-se eticamente no mundo. É comum experimentar um forte sentimento 
de solidão e isolamento. Durante esse período o jovem busca no adulto um 
guia amigável e não mais uma autoridade. Nos anos seguintes o jovem deve 
encontrar uma nova relação com o mundo e essa busca vem acompanhada 
pela procura por sua própria identidade.

Diálogos Piaget e Steiner

O sujeito epistêmico e o sujeito psicológico
 

Conforme anunciamos no início deste texto, buscamos referências 
em duas fontes que trabalham de modo bastante significativo o tema da 
moralidade: Piaget, ao falar da construção da autonomia moral, e Steiner, ao 
falar da Pedagogia Waldorf como uma pedagogia para a liberdade. O sujeito 
estudado por Piaget é o sujeito epistêmico, que diz respeito às possibilidades 
do ser humano em geral. No caso da moralidade ele nos diz como um sujei-
to pode construir o juízo moral autônomo, baseado em relações de respei-
to mútuo e de reciprocidade de pontos de vista, intimamente relacionados 
também ao desenvolvimento da lógica. 

 Pode-se dizer, então, que o respeito mútuo, que se diferencia gradualmente 
 do respeito unilateral, conduz a uma organização nova dos valores morais. Sua 
 principal característica consiste em que implica em uma autonomia relativa da 
 consciência moral dos indivíduos, podendo-se, deste ponto de vista, considerar esta 
 moral de cooperação como forma de equilíbrio superior à moral da simples submissão.  
 [...] a organização dos valores que caracteriza a segunda infância é comparável 
 à própria lógica; é uma lógica de valores ou ações entre os indivíduos, do 
 mesmo modo que a lógica é uma espécie da moral do pensamento. A honestidade, 
 o sentido de justiça e a reciprocidade, em geral, constituem sistema racional de 
 valores pessoais, podendo-se, sem exagero, comparar estes sistemas aos “agru-
 pamentos” das relações ou noções que estão na origem da lógica, com a única 
 diferença que aqui são valores grupados segundo uma “escala” e não mais 
 relações objetivas. (PIAGET, 1991, p. 59)
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Steiner parte também de uma descrição geral do desenvolvimento 
da moralidade, porém sua abordagem prioriza o sujeito psicológico.

 (...) em relação ao desenvolvimento da qualidade ética, é necessário que estejamos 
 em condições de colocar tudo o que assimilamos sobre o ser e a natureza humana 
 totalmente à disposição do que cada criança traz a nós como indivíduo – por 
 meio de uma delicada capacidade de observação psicológica, de interesse psicológico 
 íntimo. Em relação à educação ética, só é possível nos aproximarmos a cada criança 
 de uma maneira individual. Ela reside no fato de que o caráter ético do ser 
 humano só está presente quando ele o faz surgir a partir de seu ser 
 mais íntimo, como ser humano livre. (STEINER, 2008, p. 40)

Interacionismo e desenvolvimentismo
 

Piaget e Steiner partem do princípio de que o desenvolvimento da 
criança depende de interação com o ambiente ao seu redor a partir de suas 
potencialidades prévias. Nesse sentido podemos dizer que ambos são inte-
racionistas e atribuem valor às experiências do indivíduo como ponto de 
partida para a construção de conhecimento, de si, do outro, do mundo. Esta 
construção depende da elaboração ativa que o sujeito faz de suas vivências. 
Na primeira infância, as experiências sensório-motoras são valorizadas pelos 
dois autores.

 Tanto Piaget quanto Steiner descrevem o desenvolvimento infantil 
em etapas, que seguem uma sequência lógica necessária em um contexto no 
qual dificuldades em estágios iniciais comprometem o desenvolvimento em 
estágios posteriores. Assim, para Steiner, por exemplo, experiências negati-
vas na primeira infância podem implicar em dificuldades na formação do 
juízo moral na adolescência. Piaget enfatiza a importância da relação com a 
autoridade e o nascimento do sentimento de dever (moralidade heterônoma) 
como parte do processo de construção da moralidade que antecede o surgi-
mento da moralidade autônoma.

Definição de moralidade

Para Piaget, não há comportamento humano em que não estejam 
presentes um aspecto intelectual, que diz respeito às estruturas cognitivas em 
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uso neste comportamento, e um aspecto afetivo, que remete às motivações, 
interesses, desejos, enfim, ao motor das ações. 

Partindo do princípio de que “toda moral consiste num sistema 
de regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito 
que o indivíduo adquire por essas regras” (PIAGET, 1994, p. 23), o autor 
nos mostra como a relação entre iguais, a cooperação entre indivíduos e a 
reciprocidade de pontos de vista, são essenciais para a formação dos juízos 
morais autônomos, intimamente relacionados à construção da lógica. Nesse 
contexto, ele nos mostra o caminho da construção cognitiva para chegarmos 
ao imperativo categórico de Kant - “Ages de maneira que possas querer que 
o princípio que te levou a agir seja alçado a uma verdade universal.” - como 
uma estrutura para o nosso juízo moral. É importante frisar que a referida 
obra de Piaget versa sobre a construção do juízo moral, e não da ação moral, 
lembrando que as ações morais de um indivíduo não são necessariamente 
idênticas aos seus juízos morais. Piaget (2005) defende a ideia de que em 
cada comportamento humano haveria um aspecto cognitivo-estrutural e um 
aspecto afetivo-energético. Assim, diferentemente de Kant, parte do princí-
pio de que a motivação para as ações humanas não pode ser tratada sem uma 
teoria da afetividade, sem a referência a uma energética (LA TAILLE, 2006). 

Já para Steiner, como vimos acima, a moralidade - vista como um 
conjunto de regras que regulam o convívio social e que podem ser generali-
zadas - é um dos níveis de compreensão de moralidade, porém ele considera 
a ação do indivíduo motivada por intuições morais como sua forma mais 
elevada (individualismo ético).

Contribuições específicas dos autores
  

Steiner fala da importância da imitação nos primeiros 7 anos de 
vida e da autoridade amada dos 7 aos 14, para que sejam colocadas bases 
para a futura atuação moral.  Imitação e autoridade amada que implicam na 
presença de um adulto que se comporte ética e moralmente, de modo verda-
deiro, e que expresse isso em seus atos, palavras e nas imagens que oferece 
à criança no contexto educativo. Em sua obra, porém, Steiner não enfatiza a 
importância da relação entre iguais para o desenvolvimento moral.
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Piaget aponta a necessidade da relação com uma figura de autorida-
de para a construção da moralidade na fase da heteronomia que vai, aproxi-
madamente, até os nove, dez anos de idade. Para a construção da moralidade 
autônoma o autor considera necessário que existam relações de cooperação 
entre iguais, baseadas no respeito mútuo e na reciprocidade de pontos de 
vista. Mas naturalmente a relação com uma figura de autoridade continua 
sendo fundamental durante toda a infância. 

 Olhando para as diferentes ênfases dadas pelos autores, propomos 
uma reflexão acerca da importância do respeito ao outro e à sua individua-
lidade. Piaget ressalta a importância de relações entre iguais em um contex-
to em que, ao se definir uma regra, por exemplo, a opinião de um tenha o 
mesmo valor da opinião do outro. Em oposição a esse tipo de respeito, coloca 
aquele em que a criança atribui um valor diferente ao que é dito pelo adulto 
que respeita e que cuida dela, que representa uma figura de autoridade. Stei-
ner fala a partir de um olhar extremamente respeitoso em relação à indivi-
dualidade da criança, deixando-a livre para se tornar ela mesma e oferecendo 
a ela ambientes que se constituem em envoltórios pertinentes para cada fase 
do desenvolvimento. Assim, pensamos ser possível abstrair, como comum 
às duas perspectivas, a importância fundamental de que a criança vivencie 
relações de respeito ao seu ser individual e ao seu desenvolvimento, que se 
traduzam em liberdade para agir, interagir e se desenvolver. 

 Discutir em detalhe as aplicações práticas dessas considerações 
sobre o desenvolvimento da moralidade na perspectiva piagetiana e steine-
riana excede o escopo deste texto. Nosso intuito neste primeiro texto foi o 
de apresentar as visões dos dois autores sobre o desenvolvimento da morali-
dade, e abrir um campo reflexivo e de diálogo entre essas duas perspectivas. 
Nesse sentido, nos perguntamos:

Quão interessante seria para alguém que se identifica com a perspec-
tiva piagetiana poder atentar melhor para a qualidade de relação do professor 
com seus alunos, no sentido de uma autoridade amada, cuidar das imagens 
que oferece a elas, e refletir sobre em que momento do desenvolvimento seria 
mais adequado trazer dilemas para uma reflexão consciente ou não? 

Quão interessante seria para alguém que se identifica com a pers-
pectiva steineriana poder refletir sobre a importância das relações entre as 
crianças e da criação de oportunidades para que elas vivenciarem trabalhos 

       A educação Waldorf no século XXI



83

em grupos, de forma autônoma?

Que interessante constatar que ambos ressaltam, cada um a seu 
modo, como é fundamental que nossos atos sejam compatíveis com nosso 
discurso e com o tipo de qualidade ética e moral que desejamos que nossas 
crianças construam.

Acreditamos que o diálogo entre diferentes autores tenha um 
potencial extremamente enriquecedor tanto no campo das reflexões teóricas, 
quanto no campo de suas aplicações práticas. O diálogo entre Piaget e Steiner 
é algo novo, mas que já foi iniciado em contexto acadêmico por outros auto-
res. Stoltz et al (2014) compuseram um referencial teórico integrando contri-
buições de Steiner e de Piaget para estudar o processo de transformação de si 
mesmo. Nesse contexto, afirmam:

 O objetivo da educação em Piaget (2000) é o desenvolvimento da autonomia 
 moral e intelectual. O objetivo da educação para Steiner é o desenvolvimento 
 de um individualismo ético. O privilégio da racionalidade nos levou a um 
 afastamento da natureza, de tal forma que temos dificuldade em nos reconhecer 
 nela. Steiner, por sua vez, tenta abarcar o sujeito em sua totalidade, trabalhando muito 
 mais o desenvolvimento de uma individualidade, para além de uma racionalidade 
 (Schieren, 2010; Veiga, 2008). O trabalho integrado entre corpo, alma e espírito, na 
 perspectiva de Steiner, visa o compromisso entre conhecimento e ação (Welburn, 
 2005). (...) O avanço parece envolver a necessidade de entendimento do 
 sujeito integral de Steiner, sem desconsiderar a necessidade de desenvolvimento 
 da racionalidade a partir de Piaget. (STOLTZ et al., 2014, p. 230-231)

A perspectiva piagetiana é extremamente consistente e reconhecida 
em nosso país, com imenso valor heurístico e embasando inúmeras práticas 
pedagógicas construtivas e repletas de sentido. Contudo, ao ter seu foco no 
desenvolvimento dos aspectos cognitivos e estruturais, corre o risco de ser 
utilizada em nome de proporcionar estímulos que levam a uma aceleração do 
desenvolvimento infantil, como se isso fosse positivo e desejável, bem dentro 
da visão de mundo que impera hoje em dia. 

Pensamos que nosso modo de viver ocidental atual enfatize dema-
siadamente o pensamento e a razão, em detrimento dos sentimentos e da 
individualidade, das manifestações artísticas e do desenvolvimento integral 
da uma individualidade. Nesse contexto, conhecer e aprender com uma pers-
pectiva como a da Pedagogia Waldorf se mostra extremamente enriquece-
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dor. Que alívio encontrar uma escola em que o tempo de desenvolvimen-
to da criança é tão cuidadosamente respeitado, onde se alimenta não só o 
pensamento, mas também os sentimentos e a ação e expressão artística da 
criança.

Em relações às contribuições, não se trata de emitir juízos valorati-
vos, mas de considerar como elas podem trazer diferentes impulsos, olhando 
para o desenvolvimento do ser humano por diferentes ângulos. Steiner nos 
traz uma visão de homem integral, considerando o corpo, a alma e o espírito, 
e a conexão destes com o fazer, o sentir e o pensar. Piaget olha com uma lupa 
para o desenvolvimento cognitivo e da autonomia moral, ajudando-nos a 
compreender como o modo de conhecer o mundo e de atribuir significado a 
ele e a si próprio vai se modificando ao longo do desenvolvimento da criança. 

Notas
1 O uso dos termos “relações de coação” e “respeito unilateral” pode causar certo estranhamento 
e até um certo desconforto se forem interpretados no sentido do adulto como uma figura 
autoritária, que coage a criança, não a ouve e não a respeita. Para se compreender melhor o 
sentido desses termos dentro da perspectiva piagetiana, deve-se considerá-los dentro dos 
binômios: (1) “das relações de coação para as relações de cooperação” e (2) “do respeito unilateral 
ao respeito mútuo”, dentro do contexto geral (3) e “das relações assimétricas (com uma figura de 
autoridade) às relações entre iguais”.

2 Grifos no original.

3 Grifos no original.
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5 

Importância das etapas do desenvolvimento infantil para a 
aprendizagem:  ferramentas de avaliação e atuação 

pedagógico-terapêutica oferecidas pelo 
Método Extra Lesson

Silvia Beatriz Prado Carneiro

Vivemos um tempo de foco quase absoluto para o desenvolvimento 
do intelecto, visando quantidade de informação e conhecimento para inser-
ção no mercado de trabalho. O movimento industrial e a preocupação com 
o mundo externo, as necessidades prementes das sociedades e o desenvolvi-
mento tecnológico resultaram em muita produtividade, rapidez e eficácia, 
mas trouxeram junto individualismo e solidão, afastando-nos da natureza, 
do nosso mundo interior e dos relacionamentos humanos. O mundo líquido 
- conceito do sociólogo Zygmunt Bauman - originado nos avanços tecnológi-
cos modernos acelerou a vida, relativizando os valores humanos. 

Esses avanços levaram a mudanças radicais em nosso estilo de vida, 
nossa relação com as atividades do nosso corpo (muito menos movimenta-
ção) e como tratamos dele (olhar sintomático e patológico). Nossos hábitos 
alimentares também mudaram, sendo uma grande parcela do que come-
mos, produtos industrializados. Nossas rotinas se alteraram, gerando uma 
mudança no estilo e práticas para a educação e desenvolvimento das crianças 
pequenas, que em sua grande maioria não se movimenta mais tanto quanto 
seria desejável e necessário para o desenvolvimento do seu sistema nervoso e 
o perpasse pelas etapas do desenvolvimento infantil arquetípico, que levam a 
uma prontidão, interesse e alegria pelo aprendizado.

Nós nos afastamos de grande parte da nossa conexão com a natu-
reza e os instintos maternos vêm se perdendo, e essas perdas se intensificam 
com as necessidades da vida moderna e desejos da mulher da sua inserção no 
mercado de trabalho, aliados à cegueira dos nossas estruturas sociais que não 
se atentam à vital importância da presença materna nos primeiros anos de 
vida de uma criança e não possibilitam essa presença. Refiro-me às relações 
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de trabalho e o período de licença maternidade, que em nosso país privile-
giam minimamente o período de amamentação e presença da mãe junto a seu 
filho nessa primeira fase da vida. Os estímulos e sugestões para a substituição 
da presença materna junto a seu filho hoje são inúmeros, podendo deixar as 
mães desnorteadas. É variada a oferta de berçários, creches ou maternais, 
com grande gama de métodos e estilos. A multiplicidade de entendimentos 
sobre temas envolvendo o desenvolvimento infantil, aleitamento e amamen-
tação, a psicologia infantil, métodos de aprendizagem, etc., e a velocidade 
com que estes se propagam e acessam as pessoas, proporcionam dúvida e 
insegurança.

As grandes guerras mundiais foram um marco para essas mudan-
ças, tanto tecnológicas quanto de estruturas sociais. O fato é que, a partir 
de então, é crescente e assustador o número de crianças e jovens que apre-
sentam enorme leque de dificuldades nas atividades escolares, problemas de 
comportamento, disfunções e transtornos.

Preocupados e atentos a esse quadro, psicólogos, psiquiatras, médi-
cos e pedagogos pesquisaram e desenvolveram formas de atuação com essas 
crianças e jovens para buscar compreender suas dificuldades e auxiliá-los a 
amenizar ou transpor essas dificuldades, levando ao avanço do aprendizado 
e, por consequência, possibilitando uma vida mais criativa, produtiva e feliz.

Caminhos para a superação das dificuldades de aprendizagem
 

Houve variação na concepção da origem dos estados patológicos da 
aprendizagem ao longo do tempo. Desde o início da humanidade até o fim do 
século XVIII, a concepção relativa às dificuldades de aprendizagem e à gêne-
se da doença mental foi a demonológica (fruto de atuação demoníaca). Tanto 
as dificuldades mentais, quanto as de aprendizagem eram consideradas como 
resultado do castigo divino. 

Nos períodos entre o século XIX e o começo do século XX, prevale-
ceram os determinismos ambiental e biológico, apresentados especialmente 
pelo médico-pedagogo francês Jean Itard (1774-1838) e o médico Philippe 
Pinel (1745-1826), considerado por muitos o pai da Psiquiatria, passando 
assim a concepções naturais da origem de doenças mentais. No período 
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seguinte surgem as escolas da Psicologia contemporânea e os subprodutos 
psicológicos da escola piagetiana. Todas elas contemplando sistemas teóri-
cos altamente consistentes e aceitando o radical determinismo psicológico 
como causa única e suficiente da origem das dificuldades de aprendizagem 
(o inconsciente, o estímulo, a estrutura, etc.).

Com o tempo ocorre a progressiva redução dessas posições irre-
dutíveis, surgindo a aceitação de que os condicionantes de conduta podem 
ser diversos, podendo até coexistirem no tempo, dando lugar, por exemplo, 
à Epistemologia Convergente, desenvolvida pelo psicólogo social argentino 
Jorge Pedro Luis Visca (1935-2000), corrente de maior influência no Brasil 
que embasa as escolas de Psicopedagogia em nosso país, existentes há cerca 
de 40 anos. Visca menciona:

 [...] cientistas da Psicologia abandonam suas trincheiras e penetram no 
 conhecimento de outros, o que resulta na tomada de consciência da 
 relatividade e da insuficiência das descrições e explicações das distintas 
 correntes do pensamento, gerando um movimento integracionista que é 
 desenvolvido por diversos grupos que entendem a integração de diferentes 
 formas. (VISCA, 2015, p. 49)

Outro método surge na Europa, atrelado a fundamentos, conceitos e 
compreensão do homem advindos da Antroposofia de Rudolf Steiner (1861-
1925): o Método Extra Lesson – Recursos especiais em Pedagogia Waldorf, 
concebido pela pedagoga inglesa Audrey McAllen (1920-2010) nos anos 
60. Este método foi desenvolvido com base em seus trabalhos pedagógicos, 
agregando minuciosas observações de alunos em suas diversas disfunções e 
dificuldades, relacionando a aprendizagem - facilidades e dificuldades - com 
o desenvolvimento infantil, a movimentação do corpo físico e a vida anímica 
da criança. 

Citarei aqui com maior frequência as duas correntes mencionadas 
acima: o Método Extra Lesson e a Epistemologia Convergente, por serem 
aquelas com as quais mais me identifico e me aprofundei em minhas pesqui-
sas e formação para o trabalho prático. No entanto, conhecer outras teorias e 
métodos como: a Reorganização Funcional proposta por Beatriz Padovan - o 
Método Padovan e a Integração Sensorial de Jean Ayres - foi valioso. Assim 
como foi importante saber da existência do Método Bobath, da Psicomotrici-

       A educação Waldorf no século XXI



89

dade, e entrar em contato com o pensamento de Rudolf Steiner e a Pedagogia 
Waldorf, a Psicanálise, a Psicologia Social de Pichon-Rivére, a Terapia Crânio 
Sacral introduzida pelo osteopata americano William G. Sutherland na déca-
da de 30, e mesmo a Terapia das rotações desenvolvida por Doris Bartel. 
Entrar em contato com as descobertas e afirmações de Rousseau, Pestallozzi, 
Fröbel, Decroly, Vygotsky, Wallon, Maria Montessori, Freinet, Paulo Freire e 
outros, caracteriza-me como uma profissional que busca integrar conheci-
mentos e atuar de forma integrativa, considerando a importância da matura-
ção do corpo arquetípico para o desenvolvimento orgânico, afetivo, cognitivo 
e anímico de cada indivíduo, considerando os múltiplos âmbitos da vida que 
nos influenciam e que nos definirão enquanto seres atuantes.

Ficou evidente após a década de 70, o aumento das dificuldades 
nos processos de aprendizagem infantil, que segue em ritmo crescente neste 
nosso século, dando prosseguimento a estudos com foco nesse tema, agre-
gando compreensões e métodos com a intenção de auxiliar crianças e jovens 
para que possam seguir saudavelmente com seus processos de aprendizado, 
socialização e inserção profissional. 

Esses estudos buscam trazer à consciência de profissionais da 
educação e famílias sobre a importância de vários aspectos do desenvolvi-
mento infantil que precisam ser resgatados para a conquista da redução de 
transtornos de comportamento, de atenção, de memória, TDAH, hipercine-
sia, dislexia, autismo, etc., e eu incluiria também aqui alergias e intolerâncias. 
Este resgate se faz necessário em aspectos bastante básicos da rotina de um 
bebê, como a importância do sono como um processo de regeneração e cres-
cimento; sua alimentação dando ênfase ao aspecto nutricional/qualitativo; 
seu ritmo diário e rotina (dormir e acordar, refeições/amamentação, banho, 
períodos de atividade - vigília e aquietação). Esses aspectos básicos da roti-
na são de fundamental importância para o desenvolvimento motor de uma 
criança e sua relação com os processos de aprendizagem, que ao longo da 
infância passam pelo brincar ativo, imaginativo e criativo.

Apresentarei a seguir, etapas e aspectos do desenvolvimento infantil 
abordados e considerados com maior relevância pelo Método Extra Lesson, 
conhecimentos essenciais para a compreensão do desenvolvimento infantil. 
Todos básicos, tanto para a aplicação de avaliação e exercícios pedagógico-
-terapêuticos, quanto para observação de aluno.
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A abordagem do Método Extra Lesson

A conquista passo a passo dos movimentos de um bebê, desde a 
fixação dos olhos, movimentos da cabeça e pescoço, braços, tronco e pernas, 
os impulsos e esforços para erguer o tronco, virar-se sozinho no berço, arras-
tar-se, engatinhar, colocar-se de pé e caminhar, é importantíssima. Devem 
ocorrer de forma espontânea, sem antecipações ou auxílios excessivos, mas 
sim, com estímulos corretos e pacientes que irão proporcionar ativação e 
desenvolvimento nervoso e muscular, assim como a alegria da conquista de 
cada etapa. Essas são apenas as fases iniciais, que se dão ao longo do primeiro 
ano de vida de uma criança e proporcionarão seu saudável desenvolvimento 
subsequente. Reforçando essas afirmações, cito Audrey McAllen:

 Todos os passos da aquisição desta postura humana são importantes para a 
 capacidade corporal de adquirir habilidades mais tarde. A coordenação espon-
 tânea desenvolvida entre a estrutura óssea, os músculos e os nervos o capacitam 
 para a maneira correta de manejar objetos, assimilar suas impressões sensoriais 
 e reproduzi-las como necessário, por exemplo, na escrita e na leitura e posteriormente 
 a atingir o pensamento abstrato. (McALLEN, 2005, p. 29)

 

É reconhecido cientificamente e considerado por diferentes linhas 
pedagógico-terapêuticas o estudo dos reflexos (reflexos primitivos, instin-
tos neonatais) e sua relevância para a área educacional na medida em que 
a retenção, ou a não integração desses reflexos em tempos distintos, mas 
definidos, interfere na liberdade dos movimentos necessários para a escri-
ta. Os movimentos reflexos, presentes já na vida uterina, são indicadores da 
maturidade do recém-nascido e são a base do desenvolvimento da motrici-
dade da criança, porém, estes devem transformar-se, serem inibidos ou inte-
grados, dando lugar a padrões motores mais elaborados. A inibição de um 
reflexo é resultado dos movimentos executados pela criança de forma lúdi-
ca, que promovem o desaparecimento do reflexo de forma involuntária. A 
informação do movimento de um reflexo ocorre no tronco-cerebral (cérebro 
reptiliano ou básico – o “alicerce” do nosso cérebro) seguindo para o córtex 
cerebral (neocortex). Ao se realizar um movimento reflexo com intenciona-
lidade fortalece-se a via córtex cerebral, inibindo a involuntariedade. Cons-
cientes desse padrão, no Método Extra Lesson utilizamos sempre testes para 

       A educação Waldorf no século XXI



91

verificação da eventual retenção de reflexos que, uma vez presentes, podem 
ser fonte de: ações físicas desequilibradas ou desarmônicas, dificuldades no 
processamento visual, dificuldade de atenção e concentração, impedimento 
de coordenação viso-motora; todos estes importantes fatores para a promo-
ção da aprendizagem.

A pedagoga e especialista no Método Extra Lesson, Regina Salve-
tti, em seu trabalho de pesquisa sobre os reflexos, cita alguns autores que 
afirmam: “como princípio a motricidade é um fator importante em todos os 
níveis de desenvolvimento da função cognitiva” (SALVETI, 2011): 

 Para que a psicomotricidade se desenvolva plenamente tornando-se assim 
 instrumento insubstituível para o desenvolvimento integral e para o aprendizado, é 
 necessário que as reações de endireitamento e posturais estejam totalmente 
 presentes, oferecendo assim a sinestesia adequada ao indivíduo; para que isso 
 ocorra o corpo deve ser uma referência em relação ao ambiente, e isso ocorre pelas 
 reações de ajuste postural, o que exige que os reflexos neonatais estejam totalmente 
 inibidos.(ANDRADE; LUFT; ROLIM, 2004 apud SALVETTI, 2011)

Relação sucinta entre reflexos e dificuldades de aprendizagem

Reflexo presente Consequências da não inibição total

Moro - induz uma brusca extensão da cabeça, 
extensão, e elevação dos membros superiores

Dificuldades com jogos de bola, problemas 
de equilíbrio, de coordenação motora, 
dificuldades oculomotoras, baixa imunidade

Palmar – o fechar dos dedos quando tocados Pouca destreza manual, pega do lápis imatura

Tônico Cervical Assimétrico (RTCA) – 
reflexo postural desencadeado por mudanças 
da posição da cabeça em relação ao tronco

Movimento ocular imaturo, dificuldade em 
cruzar a linha média do corpo, ambidestria, 
dificuldade de equilíbrio

Galant – ao se estimular a região 
paravertebral do bebê, seu tronco se curva no 
lado do estímulo

Dificuldade em ficar em silêncio, em 
concentrar-se, enurese noturna

Tônico labiríntico (RTL) – quando de bruços 
ocorre um padrão flexor no corpo todo; 
quando de costas, padrão extensor

Tônus fraco, dificuldade na percepção visual, 
pobre organização de tempo e ritmo

Tônico Cervical Simétrico (RTCS) – quando 
a cabeça é estendida, estende cotovelos e 
flexiona quadris e joelhos. Quando a cabeça 
é flexionada os cotovelos dobram e as pernas 
estendem

Pobre coordenação visomanual, postura 
inadequada à mesa, movimento desajeitado, 
distração, dificuldade na noção de distância 
e profundidade

Landau – quando mantido em suspensão 
ventral, o bebê eleva e estende a cabeça, 
a pelve e os joelhos se estendem também 
(brincadeira: aviãozinho)

Desequilíbrio entre músculos extensores 
e flexores, comprometendo equilíbrio e 
postura, movimentos descoordenados
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  Apresentei acima tabela que mostra de forma resumida a relação 
da presença de reflexos e possíveis sintomas quando da sua retenção, ou não 
integração em tempo normal.

A seguir, descreverei outros importantes aspectos a serem conside-
rados numa avaliação e observação de uma criança ou jovem com dificulda-
des escolares, estas sob a compreensão da ciência antroposófica.

Os quatro sentidos básicos

 A Antroposofia apresenta e descreve, além dos cinco sentidos 
comumente conhecidos: visão, olfato, paladar, tato e audição, outros sete 
sentidos que são ainda pouco explorados pela ciência natural, mas que foram 
considerados para a compreensão do ser humano e o desenvolvimento das 
atividades propostas pelo Método Extra Lesson. Mencionarei a seguir quatro 
sentidos considerados básicos para o desenvolvimento das capacidades para 
a aprendizagem: sentido do movimento próprio, sentido do tato, sentido do 
equilíbrio e sentido vital.

Só se adquire a propriocepção – percepção de si próprio – se conhe-
cermos nosso corpo, se nos apropriarmos do nosso corpo, e isso se dá atra-
vés das experiências do brincar. A proprioceptividade mora nos músculos 
(veículos de percepção) e os músculos são ativados através dos movimentos. 
Brincar mostra-se, portanto, como uma necessidade intrínseca, na medida 
em que é experienciando a espacialidade e as possibilidades de mobilidade 
do corpo que a criança faz registros do seu tronco cerebral para o córtex 
cerebral.

Quando ocorre a falta de atividade ou ao contrário, estímulos ante-
cipatórios, a criança perde a oportunidade da conquista da percepção por si 
própria do seu corpo e os registros não ocorrem da forma desejável. Ela pode 
fazer movimentos sem capacidade adquirida, mas por imitação ou estímulo 
apenas.

O já reconhecido sentido do movimento próprio, cinestésico ou senti-
do proprioceptivo, mas não ainda ampla e satisfatoriamente pesquisado na 
fisiologia dos sentidos, com certa escassez de resultados de pesquisa, é aquele 
que nos proporciona a sensação do estado em que se encontra nossa corpo-
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ralidade. Através deste sentido percebemos a posição e os movimentos ativos 
e passivos do corpo, em cada uma das suas partes, por exemplo, a sensação 
de resistência ao executarmos um movimento, a capacidade de estimativa 
do peso de um objeto que movemos, o sentimento de fadiga após movimen-
tos musculares intensos. Karl König (2000, p.27) em sua pesquisa sobre o 
desenvolvimento dos sentidos e a experiência corporal, cita Rudolf Steiner 
que “apontou a sensação do movimento próprio como uma esfera sensorial 
fechada em si mesma”, presente em toda parte do nosso corpo em que haja 
músculo. Podem surgir patologias de forma localizada ou generalizada no 
sistema nervoso afetando a atividade do sentido do movimento, podendo 
levar a graves distúrbios do desenrolar da motricidade. Ou seja, podemos 
constatar que a impulsão, orientação e harmonia de um movimento qualquer 
só ocorre quando o sentido do movimento está saudável, trazendo sentido 
para cada movimento que é realizado. 

O sentido do movimento próprio abrange todo o sistema muscular 
do nosso corpo. A percepção das sensações proporcionada por uma ação 
qualquer, sendo esta muito sutil (como na percepção visual ou auditiva de 
algo) ou mais ampla (como um movimento com os membros do corpo), 
provém de uma estrutura nervosa que está presente em toda cadeia muscu-
lar e proprioceptores, que são órgãos sensórios no interior dos músculos, 
descoberto pelo fisiólogo alemão Wilhelm Kühne (apud KÖNIG, 2000, p.29), 
dos quais provêm as percepções do movimento e a representação mental dos 
complicados processos motores. Conforme descreve König (2000, p.32): 
“com a colaboração do sentido do movimento próprio conquistamos cada 
vez mais habilidades manuais, e quando a alma vive no desenvolvimento de 
suas capacidades motoras, um único sentimento a permeia: a alegria”. Essa 
alegria nos dá o sentimento de liberdade. Basta observarmos a imensa satisfa-
ção quando um bebê avança alguma fase e experimenta e conquista um novo 
movimento, como virar-se, sentar-se, engatinhar e por fim erguer-se para 
conquistar a verticalidade e andar! Possibilidade exclusiva do ser humano.

Tão importante quanto a propriocepção, mais facilmente percep-
tível e compreensível para nós é o sentido do tato. Aquele por meio do qual 
sentimos em nós o mundo exterior, desde o nascimento, pois seus órgãos 
sensórios estão em toda a superfície da pele, inclusive na parte interna do 
nosso corpo, que nos permite a percepção das sensações na boca, na língua, 
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na bexiga, na laringe e outros. König (2000, pg. 8) discorre sobre os órgãos 
deste sentido como uma “delicada rede nervosa, que sob a superfície da pele 
envolve o colo de cada pelo” - os mecanorreceptores -  e os  corpúsculos de 
Meissner, outro outro órgão nervoso situado bem abaixo da epiderme das 
regiões cutâneas desprovidas de pelos (parte interna das mãos, dedos, sola dos 
pés). Essa rede tátil completa, com a sensibilidade à pressão, nos proporciona a 
vivência genérica do limite, considerada como a base do sentido do tato. 

Como estamos tratando aqui de processos de desenvolvimento que 
levam à possibilidade de aprendizado, à capacidade de refletir e pensar, e 
por consequência, atuar no mundo, é fundamental apontar e destacar de 
forma mais abrangente toda nossa corporalidade e a interligação sinérgica1 
que acontece no corpo. Cada sutil movimento, por exemplo, dos olhos para 
captar uma imagem, envolve toda a cabeça, o pescoço e a parte superior do 
tronco que participam da atividade visual. Para a atividade da escrita, está 
envolvido quase o corpo todo – desde a cabeça, incluindo obviamente os 
olhos, os braços e as mãos, mas também o tronco e sua disposição em rela-
ção ao restante do corpo e aos objetos que proporcionam registros: mesa, 
cadeira, papel e lápis, um computador ou celular. Dessa forma, enfatizo aqui 
a importância do processo de desenvolvimento das capacidades do corpo ao 
longo da infância, que possibilitarão ou não, percepção de si próprio e do 
entorno, equilíbrio, harmonia de movimentos que, quando satisfatoriamente 
adquiridos, transformam-se em capacidade para a aprendizagem, desejo de 
aprender e desenvolver novas ideias e, por fim, capacidade produtiva. Liber-
dade em seu mais amplo e humano significado.

O sentido do equilíbrio é aquele que nos capacita para nos 
orientarmos tridimensionalmente e para nossa corporalidade sentir-se 
equilibrada no mundo. Seus órgãos sensórios estão localizados no interior do 
ouvido – o sistema vestibular –, “constituído pelo labirinto ósseo e membra-
noso e a cóclea, esta última é o órgão sensorial da audição, enquanto as partes 
do labirinto, os três canais semicirculares que desembocam numa câmara 
comum, o utrículo, são o órgão do sentido estático”, confirme descreve König 
(2000, p. 40). Estes três canais tem uma inclinação relativa um ao outro de 
90º, representando “uma espécie de imagem perfeita das forças que atuam 
no espaço”, reproduzindo internamente os três eixos: horizontal, vertical e 
transversal.  É curioso destacar que este órgão é preenchido por um líquido, a 
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endolinfa, e envolto pelo mesmo líquido, a perilinfa, e fixado à parede interna 
do labirinto ósseo quase que livre da ação da gravidade. No entanto é o siste-
ma vestibular que nos permite perceber a gravidade e sentirmo-nos eretos e 
em equilíbrio, em plenitude no espaço tridimensional, que ele representa em 
si enquanto estrutura.

O quarto, o sentido vital, um sentido fechado em si mesmo, que tem 
como órgão de percepção o Sistema Nervoso Autônomo (simpático e paras-
simpático) e a circulação sanguínea como um todo, nos proporciona a expe-
riência de sentir-nos bem, o bem-estar, e as sensações como sede, fome, dor, 
medo, enjoo, e outros estados de pressão e espasmos, sob a forma de ruptura 
do bem-estar. “O sentido vital nos proporciona uma experiência uniforme, 
que é interrompida por distúrbios físicos ou anímicos” (KÖNIG, 2000, p.17), 
ou seja, é o sentido que nos permite a sensação do bem-estar e de perceber-
mos que algo está errado ou diferente quando deixamos de nos sentir bem. 
Conforme enfatiza a terapeuta ocupacional, Pilar Tetilla Borba (2006), este 
sentido bem integrado proporciona paz, contentamento, segurança, clareza 
no pensar, capacidade de atenção, autoestima, prazer e desprazer. 

Ressalto, por fim, a fundamental importância da relação entre os 
sentidos do tato, do movimento próprio, o sentido vital e do equilíbrio para 
o processo de aprendizagem, na medida em que são estes, de forma básica e 
primária, que nos permitem sentirmo-nos vivos no mundo, erguermo-nos 
neste mundo, opondo-nos à gravidade de forma harmônica e equilibrada e 
nos movimentarmos, aprendendo, criando e agindo com satisfação e cora-
gem. A sinergia entre esses sentidos básicos proporciona a percepção de si 
próprio, intrinsecamente relacionada ao conceito de si próprio, influencia-
da pelas dinâmicas interações entre o ser e o meio em que vive, como um 
primeiro movimento de perceber-se e diferenciar-se do outro, no caminho 
de definição de individualidade, que é compreendido por imagem corporal. 
Já a consciência do corpo como meio de comunicação consigo mesmo e com 
o meio se conceitua como esquema corporal. Um bom desenvolvimento do 
esquema corporal pressupõe uma boa evolução da motricidade, das percep-
ções espaciais e temporais, e da afetividade. Indo além, o mapeamento do 
corpo como ponto fundamental para a iniciação cartográfica da criança, no 
sentido de disponibilizar e fomentar a compreensão da organização espacial 
da sociedade, bem como as linguagens representativas do espaço geográfico, 
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levando à aquisição de capacidade para atuar e transformar a sociedade em 
que vivemos, compreende-se como geografia corporal.

O desenvolvimento saudável da criança

Seguindo a linha de compreensão dos processos do desenvolvimen-
to infantil, desejo destacar que a criança em seus três primeiros anos de vida, 
destituída ainda de sabedoria própria, adquire suas maiores capacidades – 
andar, falar e pensar. Ao longo desse período, seu sistema nervoso passou 
pelo mais ativo processo de formação – a mielinização e a neurogênese 
(novas conexões nervosas). Este período da vida é vital e precisa ser cuida-
do com o máximo de atenção e afeto para promover o saudável desenvolvi-
mento. Para enfatizar, apresentarei a definição da palavra desenvolvimento, 
citada pelo neuropediatra Dr. Rubens Wajnsztejn em minha formação em 
Extra Lesson: “A aquisição progressiva das funções, destrezas e habilidades 
vão permitir à criança interagir com seu meio ambiente para adaptar-se a ele 
ou modificá-lo”. Cabe lembrar que há hoje a compreensão de três aspectos 
do desenvolvimento: o físico (habilidades motoras, capacidade sensorial, a 
saúde, o crescimento do cérebro e do corpo como um todo), o cognitivo 
(capacidade de aprender, falar (linguagem), memória, atenção, pensamento e 
criatividade) e psicossocial (nossas emoções, relações sociais e a nossa perso-
nalidade). Os três estão inter-relacionados e afetam um ao outro. 

Para o desejável e saudável desenvolvimento de uma criança, exis-
tem ainda outras fases igualmente importantes a serem transpostas e obser-
vadas que apresentarei a seguir. Enquanto acontece a integração dos reflexos 
através da conquista dos movimentos e as conexões nervosas se multipli-
cam fazendo registros, ocorre a verticalização e, de forma gradual, vamos 
conquistando e definindo nossa lateralidade. Passamos primeiramente pela 
etapa da simetria, quando os dois lados do corpo se movimentam ao mesmo 
tempo e na mesma forma (erguer os dois braços, pegar uma bola com as 
duas mãos, pular com as duas pernas juntas, por exemplo). Segue-se para 
a integração homolateral, quando cada lado do corpo se movimenta junto 
(braço direito segurando um corrimão e perna direita subindo um degrau, 
por exemplo). Entre os 5 e os 7 anos de idade, ocorre a integração bilateral, 
quando conseguimos fazer uma tarefa com uma mão e outra diferente com 
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a outra mão, ou uma atividade com uma perna e outra atividade diferente 
com a outra. Por exemplo, quando uma mão fixa o papel de apoio enquanto 
a outra executa a tarefa da escrita, escovar os dentes, enxugar-se, cortar frutas 
ou legumes, martelar, pular numa perna só, saltitar e inúmeras outras. Essa é 
uma fase de extrema importância para a conquista das fases posteriores e há 
infindáveis estímulos bons, corretos e simples para promover essa integra-
ção: as brincadeiras infantis, solicitação de pequenas ajudas em casa, apren-
der a abotoar botão, amarrar sapato, lavar-se, pentear-se, etc.. 

Acontece a integração cruzada, ou seja, a integração da parte supe-
rior e inferior do corpo, quando esse pequeno ser então, ativou-se de múlti-
plas e diferentes formas, fez descobertas usando sua fantasia “fazendo de 
conta”, subindo e descendo, cambalhotando, rodopiando, saltando, balan-
çando-se, rolando. A musculatura abdominal – uma cadeia muscular toda 
cruzada – já mais fortalecida, e a enervação da coluna estabelecida propor-
cionam o cruzamento entre as partes do corpo (mãos e pés direcionando-
-se para lados opostos aos seus: mão direita no pé esquerdo e vice-versa). 
Por último, acontece o complexo processo que leva a aquisição completa da 
dominância do corpo, ou seja, a opção de um dos lados como o principal na 
realização de qualquer ação: olhos, ouvidos, braços e pernas. Esse processo 
define a opção do uso dos hemisférios cerebrais – a dominância cerebral, 
neurológica - e só se estabelece entre o 7º e o 8º ano de vida.

Dificuldades ou falhas ao longo do período da integração bilateral 
podem acarretar alterações no comportamento e dificuldades de aprendiza-
gem. Apresentarei alguns exemplos que podem indicar pobreza ou salto nas 
etapas de simetria, homolateralidade e integração bilateral: crianças que caem 
constantemente, que derrubam coisas frequentemente, que não conseguem 
executar tarefas simples como se vestir, calçar sapatos; as que têm dificuldade 
na diferenciação entre direita e esquerda, que têm pouca coordenação moto-
ra, nistagmos2, e mesmo dificuldade para a aceitação de novas atividades, 
novos desafios, como mudança de escola, de casa ou de uma rotina. São todas 
relações neuromotoras.

Ao longo do desenvolvimento de uma criança ocorre gradativa-
mente a transposição de barreiras neurológicas, relacionadas à consciência 
espacial (frente e trás, um lado e outro, acima e abaixo). Se imaginarmos 
planos perpendiculares entre si, percorrendo o corpo humano: o plano sagi-
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tal (ou barreira vertical) apresenta um lado e outro (direita e esquerda); o 
plano transversal (ou barreira horizontal), como o que mostra em cima e 
embaixo a partir de um plano que percorre a região do diafragma; e o plano 
frontal (ou barreira sagital), como aquele que apresenta frente e trás. Entre os 
4 e os 6 anos a criança integra/ultrapassa a barreira horizontal quando dobra 
o corpo que está na vertical a partir da bacia para baixo para apanhar algo 
sem a perda do equilíbrio. Alguns exemplos de atividades para o exercício 
do cruzamento da barreira horizontal: pegar objetos do chão e guardar em 
espaço mais alto, pendurar coisas, etc. Entre os 7 e os 8 anos, quando já foi 
finalizada a diferenciação entre os hemisférios esquerdo e direito do cére-
bro, a criança faz cruzamentos na frente do corpo e dizemos que integrou 
ou superou a barreira vertical. Então, tem possibilidade de foco e capacidade 
de memorização. Ela faz todas as atividades que envolvem de forma diferen-
ciada e cruzada cada lado do corpo, braços e pernas. A barreira sagital, ou 
plano frontal, deve estar totalmente integrada entre o 8º e o 9º ano de vida. 
É quando temos a possibilidade de executar tarefas que levam o corpo para 
trás, que exercitam os sentidos do equilíbrio e do movimento em especial, e 
trabalham com a coragem e a confiança.

Para um aprofundamento na compreensão da relação do desen-
volvimento de capacidades cognitivas com a movimentação do corpo e a 
formação do sistema neurossensorial, sugiro a leitura de artigos científicos 
que tratam de pesquisas da neurociência nos seis primeiros anos de vida.

Na prática pedagógico-terapêutica sugerida pelo Método Extra 
Lesson faz-se uso, num primeiro momento, das ferramentas de avaliação 
de uma criança ou jovem, que nos possibilitam verificar se pode ter havido 
algum salto no percurso de desenvolvimento dessa criança que dificulta sua 
relação com a aprendizagem ou com o ambiente (social, familiar ou escolar), 
e isso se dá a partir de um encontro individual onde são sugeridas atividades 
específicas, sempre adequadas à faixa etária. E a tarefa do especialista em 
Extra Lesson reside em observar atentamente as respostas prioritariamente 
físicas mostradas, que são cuidadosamente analisadas ao oferecer pistas para 
uma primeira avaliação e sucedidas de um programa de atividades pedagó-
gico-terapêuticas ‘corretivas’, que possibilitarão vivência corporal, motora e 
artística. Observa-se também o indivíduo como um todo, a integração de 
aspectos cognitivos e afetivos. As respostas motoras reflexas são avaliadas, 
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a integração dos sentidos volitivos e a transposição das barreiras neurológi-
cas (vertical, horizontal e sagital) observadas, assim como as habilidades nos 
movimentos, sua relação com a espacialidade e sua representação no plano 
bidimensional (“provas” projetivas), a capacidade visual e auditiva, a coorde-
nação motora global e fina e a coordenação viso-manual.

Considerações finais

O psicopedagogo especialista no Método Extra Lesson atua com os 
programas de atendimento no ser humano arquetípico, de forma a buscar 
compreender como ele se apresenta no momento e inferir como transpôs 
cada etapa de sua infância, considerando o ambiente familiar e social em 
que cresceu e vive, como ocorre seu aprendizado, como se relaciona com o 
mundo, que expectativas tem, para fazer uso de ferramentas para harmo-
nizá-lo e impulsioná-lo para o melhor e particular desenvolvimento da sua 
imagem corporal, seu esquema corporal e da geografia corporal, que lhe 
possibilitarão ser um ser criativo, atuante, sadio e feliz.

Convém lembrar que se sabe hoje que um cérebro com estrutura 
normal, com condições funcionais e neuroquímicas corretas e um elenco 
genético adequado, não significa cem por cento de garantia de aprendiza-
gem. É preciso agregar afeto! Balestra em sua pesquisa cita Piaget, que afir-
ma que: “A afetividade e a inteligência são, portanto, indissociáveis e consti-
tuem os dois aspectos complementares de toda conduta humana” (PIAGET 
apud BALESTRA, 2012, p.47). Assim, nosso trabalho deve ser permeado por 
respeito, real interesse e afeto. 

Em minha prática, conforme a idade do aluno e as queixas apresen-
tadas, tenho a possibilidade, como psicopedagoga, de fazer uso também das 
avaliações sugeridas pela Epistemologia Convergente citada no início deste 
texto para buscar compreender melhor como o sujeito aprende e, de posse 
da hipótese diagnóstica, iniciar uma intervenção clínica (termos comumente 
usados pela Psicopedagogia). Em função de maior acessibilidade a biblio-
grafias referentes a este conhecimento e maior número de trabalhos e livros 
publicados sobre os mais variados temas da Psicopedagogia, não o abordarei 
aqui com mais detalhes. Pontuo, no entanto, que a Psicopedagogia pratica-
da no Brasil envolve compreensões e sugestões de prática igualmente inte-
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ressantes, importantes e eficazes, por isso faço uso destes conhecimentos 
também.  Considero importante que é preciso compreender o ser a partir de 
um enfoque multidimensional, que amalgame fatores orgânicos, cognitivos, 
afetivos, pedagógicos e sociais dentro do qual está inserido. Desejo, dessa 
forma, dizer que os saberes se complementam e podemos fazer uso deles de 
forma integrativa, conforme cada situação e especificidades, indo em busca 
de um trabalho responsável e que de forma mais ampla se insere num movi-
mento de luta pela transformação da sociedade.

Como menciono no início do meu texto, a vida contemporânea está 
impregnada de tecnologias que facilitam em todos os aspectos a execução 
de tarefas. Por isso, a necessidade do uso das funções do nosso corpo físi-
co é cada vez menor. Atualmente, essas necessidades estão voltadas muito 
mais para o uso do intelecto. A questão é: para a formação do nosso sistema 
nervoso, que regerá nossas funções físicas e cognitivas, é preciso movimen-
to! A falta de espaço (vida em apartamentos) nos centros urbanos é uma 
das características principais da vida moderna que levam a pouco uso dos 
membros do corpo. Temos tudo pronto e à mão: alimentos, eletrodomés-
ticos, fogo, água, automóveis, escadas rolantes, etc.. Não caminhamos mais 
para colher nosso alimento, não precisamos mais cortar lenha para fazer o 
fogo, apanhar água no poço, ir à escola à pé, amassar nosso pão, subir em 
árvores para apanhar frutas. O uso da vontade (dos nossos membros) para 
nossas necessidades cotidianas se restringe a poucos passos. O uso frequente 
e excessivo de equipamentos eletrônicos como substituto de atividade lúdica 
para as crianças dificulta o processo de socialização, da internalização de 
regras no convívio social, restringe o uso do corpo, não promove convívio, 
trocas. São todas características fundamentais para o “desenvolvimento 
social” – citado acima no texto. Outro aspecto que vemos é a falta de ritmo 
saudável, aparente na desconexão com os ritmos da natureza (acordar com 
o sol, dormir ao pôr do sol, por exemplo, acarretados pelo advento da luz 
elétrica), igualmente não promotor de saúde. 

Não quero dizer que não devamos fazer uso de eletrodomésticos ou 
aparelhos eletrônicos. Eles são grandes facilitadores da vida diária e permi-
tem acesso a informações nunca dantes vislumbrado, no entanto, devemos 
ter cuidado dobrado em relação ao ambiente e aos estímulos para uma crian-
ça, especialmente durante a primeira infância (do nascimento aos 7 anos), 
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quando suas energias devem estar voltadas para o desenvolvimento dos seus 
órgãos e para as descobertas do mundo ao seu redor.

É verdade que devemos nos adequar às novas realidades, porém 
têm-se comprovado cientificamente que a falta de movimento, o tempo 
encurtado da infância e as exigências prematuras das funções do intelecto, 
vêm fazendo surgir doenças, transtornos, disfunções, problemas de 
comportamento, dificuldades as mais variadas, e acarretando a desvitalização 
prematura na idade adulta – doenças degenerativas.

 Vejo como premente o resgate da infância sem a redução do seu 
tempo, da ludicidade, priorizando o desenvolvimento primário arquetípico 
da criança, promotor de satisfação, saúde e longevidade.

Finalizando, cito aqui frase apresentada em aula pela pedagoga, 
especialista no Método Extra Lesson e na Quirofonética, Maria Eugênia 
Obniski: “Integração ser humano-mundo, um processo de cura da humani-
dade para o futuro.”

Notas
1  Movimento sinérgico – um movimento que acompanha outros.

2 Nistagmo: oscilações repetidas e involuntárias rítmicas de um ou ambos os olhos em algumas 
ou todas as posições de mirada, podendo ser originárias de diferentes causas neurológicas. 
Fisiologicamente, o nistagmo é um reflexo que ocorre durante a rotação da cabeça para 
estabilizar a imagem. É resultado do desbalanço do sistema vestibular alterando o tônus dos 
neurônios motores extraoculares
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6 

O processo biográfico docente e a potencialização do ensino 
e da autoeducação: ampliações da educação Waldorf

Jonas Bach Jr.

De qual saber cada professor deve estar munido para reunir todas as 
competências necessárias para estar em sala de aula? A resposta pode variar 
muito dependendo da disciplina a ser lecionada, da faixa etária que rece-
berá o conteúdo, do momento histórico de compreensão do papel docente. 
É este último tópico que me interessa como ponto de partida para abordar 
qual seria a importância da conscientização de sua própria biografia, para a 
atuação de cada docente. Pois, ao longo da história da educação, vem sendo 
desenvolvida uma ideia dos saberes fundamentais que coletivamente se dese-
ja que os professores possuam, como fundamentadores de uma prática de 
ensino. A própria história da educação ensina que as considerações sobre os 
saberes fundamentais mudam ao longo do tempo. No século XIX, a forma-
ção docente era dirigida para os parâmetros educacionais daquele tempo, 
orientada basicamente por uma visão tradicionalista da educação. A Peda-
gogia Waldorf rompe com a educação tradicional no início do século XX, 
sintonizando como proposta social com o movimento da Reformpädagogik, 
da Escola Nova como veio a ser conhecido no Brasil. 

A reforma na educação apresentada por Steiner implicou numa 
radical transformação na concepção de formação dos professores: a prioriza-
ção de outros conhecimentos para ampliar e aprofundar a visão de mundo, 
a inserção de atividades artísticas para potencializar a sensibilidade e habi-
lidade docentes, a interatividade voltada à colaboração para intensificar o 
ser social de cada professor. Gradualmente, o tema biografia vem ganhando 
destaque e importância no processo de formação docente, principalmente a 
partir do início do século XXI. A história de vida individual reúne aspectos 
inter e transdisciplinares, pois toda e qualquer biografia intercala diversas 
dimensões, como a biológica, psicológica, sociológica, cultural, histórica, 
econômica, espiritual. Neste sentido, a abordagem apropriada para o âmbito 
biográfico não pode ficar restringida em qualquer disciplina específica que, 
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devido à restrição do conhecimento especializado, não abarca a complexi-
dade do fenômeno antropográfico, no sentido de inscrição do humano no 
mundo.

Este ensaio procura defender a ideia de que a pesquisa biográfica 
amparada na Antroposofia pode servir de parâmetro potencializador da 
formação docente, em termos de autoeducação e dinamização das possibili-
dades de aprendizagem e ensino. A formação docente é compreendida aqui 
independentemente de um processo formal de educação institucionalizada, 
abarcando a inserção da pessoa docente na dinâmica do mundo-da-vida. 
Além disso, aprendizagem e ensino são tomados num sentido amplo, muito 
além de noções históricas que apresentam exigências limitadas e circunscri-
tas a um modus vivendi efêmero.

O ser humano como sujeito da educação
    

 O eixo central do conhecimento priorizado na formação docente 
Waldorf é a própria Antroposofia, com a pergunta: quem somos nós? Ou: o 
que é o ser humano? Os objetivos da educação estão voltados para a forma-
ção (Bildung) de crianças, jovens e adultos. Para atingi-los, o ponto de partida 
é um ser humano que precisa conhecer quem é e com quem atua. Por um 
lado, o conhecimento antroposófico é extremamente peculiar porque Steiner 
buscava a superação do materialismo como modo cultural-científico de nossa 
era moderna. Para quem está familiarizado com o conhecimento antropo-
sófico, termos como setênios, trimembração, quadrimembração, ensino em 
épocas, roda rítmica, entre outros, compõem o repertório de denominações 
e conceitos que soam como jargões para quem ainda não possui proximida-
de alguma com a Antroposofia. Steiner nunca teve a intenção de que todos 
esses conceitos fossem mera especulação teórica, muito pelo contrário, a 
intenção sempre foi a de se tornar base fecunda para a prática escolar. Mas 
para que isto aconteça, cada docente é a peça-chave com dois desafios: por 
um lado, a apropriação do conhecimento antropológico ampliado por uma 
Ciência do Espírito, inclusive no sentido de tornar próprio, na medida em 
que o conteúdo transmitido de modo universal passe a ser significativo no 
âmbito particular que é cada docente como indivíduo. Por outro lado, a aqui-
sição da capacidade de interpretar seu próprio contexto vivido, assumindo as 
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crises como oportunidades de desenvolvimento e ensejo para impulsionar o 
próprio vir-a-ser, e criando as práticas necessárias e sintonizadas com o seu 
tempo e com o seu momento biográfico.

 A superação dos dois desafios citados anteriormente possui 
pré-requisitos essenciais para ser efetivada. Primeiro, a qualidade da apro-
priação do conhecimento antroposófico depende, por um lado, de como ele 
foi transmitido e, por outro lado, de como ele foi recebido. A qualidade da 
transferência de saber conecta-se com o grau de sintonia que a pessoa possui 
com o conteúdo. O grau de sintonia pode ser maior ou menor, conforme o 
nível de congruência com a fonte original e o nexo significativo para todas as 
dimensões de sua existência (profissional, relacional, individual). A qualida-
de da recepção do saber vincula-se ao nível de abertura que a pessoa possui 
com o conhecimento e seu repertório prévio para articulação e absorção 
dos elementos novos. Segundo, a palavra contexto carrega intrinsecamente 
a diversidade consigo. Isso implica que a interpretação do contexto vivido 
requisita uma libertação das fórmulas prontas e dos modos padronizados 
de se pensar. Todo ensino vivo solicita a criação da própria prática, para 
que a redundância das receitas não fossilize a fonte de onde toda educação 
encontra sua respiração primordial: no aprendizado e no ensino mutuamen-
te fecundantes.      

 Outros fatores precisam ser agregados aos desafios da apropria-
ção e da aplicação prática. É subjacente ao conhecimento antroposófico a 
característica de apresentar diferentes pontos de vista para a compreensão do 
ser humano. Além disso, há outra peculiaridade. O ser humano é um todo. 
Uma das primeiras abordagens cognitivas é a análise, mas aqui reside todo 
diferencial. Os critérios de análise das correntes materialistas da ciência são 
completamente diferentes dos critérios que Steiner adotou. A dividir o todo, 
o ser humano, obtém-se não meras partes apartadas do todo, mas membros 
orgânica e efetivamente relacionados ao todo. Daí a preferência já na termi-
nologia empregada, em vez do ser humano tripartido, foi escolhido o ser 
humano trimembrado. O neologismo ocorreu tanto na língua alemã, quan-
to na brasileira. O conceito de três membros vinculado ao todo é a síntese, 
ou seja, o conhecimento antroposófico ao realizar primeiramente a análise 
congruente ao objeto de estudo, cria a polaridade necessária e complemen-
tar do processo cognitivo, a síntese. Estamos aqui no ponto fulcral da crise 
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moderna do conhecimento a respeito do próprio ser humano. Pois, ao olhar 
para si, o ser humano criou ao longo da história três perspectivas antropoló-
gicas: a teológica, a filosófica e científico-natural. 

 Falta a estas três esferas de ideias toda e qualquer unidade entre si. Neste sentido, 
 possuímos uma antropologia científico-natural, uma antropologia filosófica e uma 
 teológica que não se preocupam umas com as outras. Mas não possuímos uma 
 ideia una do homem. (SCHELER, 2003, p.5)

 Ao olhar para si através das lentes epistemológicas especializadas da 
ciência natural, o ser humano sente-se como na montagem de um mosaico, 
juntando fragmentos desconexos entre si, quando não mutuamente refuta-
dores, na tentativa de chegar a um sentido do todo. A Ciência do Espírito, 
como também foi denominada a Antroposofia, objetiva uma congruência 
no processo cognitivo de divisão e junção. No entanto, não de modo a esta-
belecer um padrão homogêneo ou, menos ainda, uma perspectiva única. 
Não, a complexidade do ser humano exige uma dinâmica epistemológica 
multiperspectivada. Na prática da teoria, isto significa que não há só uma 
trimembração e que, além dela, existem outros modos de analisar e sintetizar. 
É sempre importante ter em mente de qual todo se trata. O ser humano não 
é um fenômeno isolado, isto pode parecer óbvio, mas não é para o método 
experimental materialista, nem para a corrente cartesiana com seu solipsis-
mo intrínseco, ambos pertencentes à cosmovisão moderna. 

Quando a perspectiva do conhecimento antroposófico é a relação 
do ser humano com o cosmos e o que lhe dá subsistência, o todo é formado 
pelo relacionamento entre a natureza, o homem e o divino (ou mundo espi-
ritual). O estudo desta trimembração, com vínculos para a formação docente 
e sua prática educativa (futura ou atual), baseia-se na compreensão do ser 
humano como corpo, alma e espírito. O autoconhecimento e as capacida-
des profissionais docentes são potencializados quando quem ensina, realiza 
a contemplação de si e de seus educandos dentro de um processo de ensino e 
aprendizagem como fenômeno corporal, anímico e espiritual. 

Quando o ponto de vista é a psique humana, por exemplo, o todo 
muda de qualidade e surge outra trimembração: pensar, sentir e querer. 
É muito comum apresentar a psique humana dividida em dois âmbitos, e 
não três, como consciente e inconsciente, ou na dualidade razão versus 
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emoção que se tornou a base de toda cultura iluminista quando o assunto 
era as características da alma humana. A trimembração psíquica não possui 
simplesmente uma análise tríplice, mas um sentido sintético de reciprocida-
de metamórfica entre pensar, sentir e querer. A apreensão da psique como 
metamorfose recíproca das três forças anímicas requer uma observação 
fenomenológica da interioridade humana. Não é apenas uma questão de 
conteúdo a ser transmitido e absorvido, mas também de acompanhar uma 
metodologia com abordagem epistemológica específica. 

Quando o todo abordado é a sociedade, Steiner apresenta outra 
trimembração. Toda atuação educativa está conectada ao todo social. Uma 
escola, uma faculdade e qualquer outra instituição educacional fazem parte 
de um organismo (todo) social. A sociedade é trimembrada nas dimensões 
cultural-espiritual, jurídico-política e econômica. As instituições educacio-
nais lidam com a transformação do ser humano (dimensão cultural-espiri-
tual), estão dentro de relações reguladas pelo Estado (dimensão jurídico-po-
lítica) e dependem dos intercâmbios econômicos para sua sustentação. 

 Foram descritas acima três trimembrações. Todas possuem uma 
manifestação histórica, ou seja, apresentam determinada configuração social 
ou individual em um momento e transformações ao longo do tempo. Dessa 
maneira, a relação entre a natureza, o ser humano e o mundo espiritual pode 
ser estudada no âmbito coletivo ao longo dos séculos ou milênios, ou estu-
dada biograficamente, ao longo do desenvolvimento individual marcado por 
setênios. 

Autoconhecimento biográfico

Conhecimento do outro e conhecimento de si estão imbrincados 
aqui como corpo, alma e espírito. Afinal, biograficamente, autoconhecer-se 
na relação com o corpo é autoeducação, compreender sua alma significa 
desbravar os mistérios da própria interioridade, contemplar-se como espírito 
implica em busca do sentido existencial. Do mesmo modo, pensar, sentir 
e querer são expressões históricas e biográficas. Qual era a qualidade dos 
pensamentos, da afetividade e da vontade na Pré-História, na Antiguidade, 
no período medievo e moderno? Qual é a qualidade na pós-modernidade? 
A mesma pergunta pode ser dirigida para o autoconhecimento docente que, 
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na revisão biográfica, tem a possibilidade de abordar sua historicidade indi-
vidual, seus estágios de formação interna, quando se autocontempla como 
um ser que aprimora o mundo da sua consciência (seus pensamentos), de 
suas relações e reações (seus sentimentos) e de suas intervenções no mundo 
(suas vontades). Uma biografia não se realiza isoladamente, fora de um teci-
do social. O estudo da trimembração social é pertinente para a construção de 
nexos congruentes na autocompreensão docente, pois engloba a inserção da 
biografia nos âmbitos espirituais, jurídico-políticos e econômicos da socieda-
de. Todo caminho biográfico é expressão da inserção individual no aspecto 
histórico do âmbito espiritual, jurídico-político e econômico da sociedade.

 A biografia expressa a evolução antropológica individual no tempo 
e este é marcado por um ritmo de sete anos (NEIDER, 2016, 79-90). Existe 
uma grande sabedoria quando abordamos o desenvolvimento do ser huma-
no através das fases compreendidas em sete anos, os setênios. É base funda-
mental para os docentes Waldorf o reconhecimento da qualidade distinta 
de interação com o mundo que a criança possui, se ela está no primeiro ou 
segundo setênio, ou se já adentrou o terceiro. O universo da prática educativa 
Waldorf é uma adequação dos procedimentos pedagógicos à natureza inter-
na da criança. O conteúdo do conhecimento a ser assimilado, as vivências 
externas que passarão a configurar o mundo interno e as atividades propostas 
como impulsionadoras do querer vão se transformando ao longo do currí-
culo Waldorf, de acordo com o setênio no qual os aprendizes se encontram 
(STOCKMEYER, 2015, p.27-33). E os próprios docentes? Faz alguma dife-
rença lecionar se a pessoa está no quarto ou no sétimo setênio? O amadure-
cimento e aprimoramento do pensar, sentir e querer dura a vida inteira, passa 
por estágios qualitativos diferenciados ao longo dos setênios. Uma diferença 
qualitativa de cunho bem sutil, mas nem por isso menosprezável. O aprender 
e o ensinar podem passar por metamorfoses ao longo da existência docente. 
O autoconhecimento biográfico possui um grande papel catalisador da arti-
culação entre o destino que se vem vivenciando e a leitura e interpretação da 
própria sina, no sentido de potencializar o ato de ensinar e aprender. 

 O processo do autoconhecimento biográfico é um diálogo entre 
as esferas internas e externas da existência, com a meta de potencializar as 
percepções relacionadas ao destino, enriquecer as possibilidades de julga-
mento sobre os fatos que marcam a jornada individual e ampliar as habilida-
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des existenciais – compreendidas como capacidades de atuação e intervenção 
nos mais diferentes campos conectados à vida. Sintetizei isso no neologismo 
Sinasofia, como processo de autotransformação do eu visando a apropriação 
de uma relação de qualidade superior com a existência (BACH JR, 2015). 
Cada vida individual possui seus campos temáticos, sejam internos ou exter-
nos, que correspondem às tarefas existenciais, ao que ainda não foi supe-
rado ou que necessita ser apreendido. As tarefas existenciais são nós ainda 
não completamente desatados, esperando por solução, libertação de enlaces; 
são desafios assumidos, consciente ou inconscientemente, como marcas que 
queremos deixar antes da despedida desta encarnação. A linguagem que 
adoto é inicialmente genérica porque permanece aberto a cada leitor(a) o 
reconhecimento dos seus próprios campos temáticos biográficos. 

Uma biografia é uma grande costura temporal em três dimensões: 
passado, presente e futuro. A base vital humana vivencia a tríplice dimensão 
temporal (LINDENAU, 1976, p.70-80). Alguns temas existenciais perten-
cem ao passado, já foram superados, o destino não clama mais seu retorno. 
Outros estão sempre aí na ordem do dia, ou nos aguardando no próximo ciclo 
cósmico-terreno. Cabe a cada um o exercício do reconhecimento, vasculhan-
do por todas as possibilidades, onde o tema ontem, hoje ou amanhã pode ser 
financeiro, vinculado a alguma doença, relacional (conflitos com alguém), 
profissional (realização no trabalho), psíquico (crises internas), existencial 
(qual é meu papel no mundo)... O reconhecimento é tão somente o primeiro 
passo, ele em si é insuficiente. Somos seres buscadores de resposta, queremos 
intrinsecamente a superação. Mas toda biografia bem contemplada apresenta 
inicialmente enigmas. A solução não está pronta e nem pode ser formatada, 
padronizada. Antes de chegarmos à solução, estamos num impasse. 

 Cabe agregar ainda, a tudo isso, outro fator importante: o grau de 
consciência que cada eu estabelece em relação à qualidade do tempo atual, 
o tempo no qual todos nós estamos inseridos. Afinal, quantas pessoas 
compreendem a pós-modernidade, a revolução atual das últimas décadas 
onde todas as biografias estão sendo desafiadas? Qual era a diferença para 
uma biografia humana, quando a busca por resposta se dava na Antiguidade, 
na Idade Média, no início da Modernidade? Estamos aqui no problema da 
qualidade do conhecimento e das novas relações com o saber possibilitadas 
com a disponibilização dos patrimônios científicos, culturais e religiosos na 
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grande rede mundial de comunicação. Existe um salto qualitativo entre o 
que é informação, o que é conhecimento e o que é sabedoria. Coletivamen-
te, estamos na era da informação.  Para um processo de autoconhecimento 
biográfico, informação, mesmo que abundante, é pouco. Ninguém vive só de 
informação sem poder de articulação do conteúdo informado. A habilidade 
de articular a informação requer o poder do conhecimento. Entramos no mar 
da informação e da contrainformação, das notícias e das fakenews. Quem 
pode prescindir da necessidade de transformar informação em conhecimen-
to? O autoconhecimento biográfico requer ainda mais, outro salto. Assumir 
a biografia como enigma, parcialmente revelada pelos acontecimentos inter-
nos e externos, parcialmente misteriosa por tudo que permanece desconhe-
cido, é apontar para a necessidade da sabedoria, um passo além do mero 
conhecimento. Educar ou ser educador, atualmente, é viver no coração desta 
questão. 

A transformação da informação em conhecimento e do conheci-
mento em sabedoria apresenta uma linha evolutiva. A informação pode estar 
genericamente acessível na internet, numa conotação de “pertencimento” 
a todos. Já o pré-requisito do conhecimento minimamente necessário para 
saber o que fazer com a informação não está igualitariamente distribuído. 
O próximo passo, chegar à sabedoria, é estabelecer uma relação de intimi-
dade com o conhecimento, cujas leis não se manifestam na superficialidade 
nem na velocidade, mas na parcimônia que permite acesso ao profundo e ao 
amplo. 

 Por que esta preocupação com a qualidade da busca por resposta 
para a existência no papel profissional dos docentes?  Atingimos aqui a onto-
logia de Steiner. O ser do professor é quem de fato educa a criança. Contudo, 
o ser do professor não é um dado captado por nenhum recurso sensorial. 
A ontologia da educação steineriana aponta para escavamentos no cotidia-
no existencial docente, há muitas camadas e estratos a serem desvendados. 
A pressa e o frenesi pós-modernos permitem isso? A era da informação é 
o antípoda da sabedoria, por isso, todas as biografias estão imersas neste 
conflito de cunho qualitativo. As camadas profundas sustentam tudo o que 
se manifesta, como no princípio do que é visível em um iceberg e o que jaz 
submerso. O que aparece como fenômeno pedagógico é sustentado pelo ser 
docente. No entanto, a busca por estratos bem abaixo da superficialidade 
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do universo empírico da educação não é institucionalizável, não pode ser 
protocolada na mentalidade cartorária da dimensão jurídica que impera no 
reino da deusa-burocracia. Aquela deusa que é impiedosa com o seu cajado 
propagador do desencantamento do mundo [Entzauberung der Welt], como 
nos alertou Max Weber, e que ainda usufrui do poder do seu enfeitiçamen-
to persuasivo. Quem a idolatra, não tem olhos para a ontologia. Se a busca 
por estratos profundos não passa pelos formalismos do controle social, qual 
é a força decisória para sua efetivação? Nesse ponto, atingimos o cerne da 
concepção steineriana de educação: a autoeducação docente.  

 Atrelar a autoeducação docente à caminhada biográfica que cada 
um realiza como indivíduo, é evitar as implicações negativas de uma metafí-
sica da subjetividade que procurou estancar o pêndulo incessante e indicoto-
mizável entre a relação homem e mundo. Esta já era a busca de toda corrente 
filosófica conhecida como fenomenologia, que parte de Husserl e chega em 
Heidegger, para evidenciar o que a abordagem fenomenológica da egologia 
atinge: o segredo do eu é o seu incessante fluxo de intercâmbio em todas as 
relações que estabelece com o mundo. O pêndulo do absurdo, que desviou a 
metafísica da subjetividade da possibilidade de cartografar os fluxos do eu, 
polariza ora no solipsismo (o eu que se crê autossuficiente, que se basta a 
si mesmo sem intercâmbio com o mundo), ora no comportamentalismo (o 
eu anulado na noção de que o psíquico se reduz ao biológico, num empiris-
mo que crê compreender o psíquico através das bases da ciência natural; em 
outras palavras, onde o mundo “explica” o eu). 

 O processo biográfico torna-se fonte a ser explorada e pesquisada, 
onde todos os intercâmbios e interações homem-mundo estão implícitos. 
Incorporar a abordagem biográfica à formação docente é efetivar a prática 
almejada pela corrente fenomenológica. Dessa maneira, potencializar a atua-
ção docente significa imbuir-se de três dimensões. A dimensão do “conheça 
o mundo” traz perguntas pelos acontecimentos do destino pessoal, nos fluxos 
da relação homem-mundo. Fazer fenomenologia é estudar o que apareceu. 
Biograficamente falando, o que o destino me apresentou tem a ver comigo. 
A segunda dimensão - “conheça você mesmo” - focaliza a compreensão da 
força nuclear em intercâmbio com o mundo, com o destino, durante todas 
as fases de vida. A pesquisa biográfica docente, quando aborda a corrente 
pretérita, procura desvendar o típico na sina individual, os padrões que se 
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repetiram ritmicamente e que podem até se expressar de modo bem singu-
lar.  As duas dimensões precisar ser sintetizadas em uma terceira: “seja você 
mesmo”. Aqui a potência espiritual que jaz no eu docente torna-se exercício 
prático de efetivação de sua atualização, onde a corrente do futuro encontra a 
do passado intensificando o presente. O aprendizado e o ensino, fecundados 
pela reciprocidade do aprender a ensinar e ensinar a aprender, requerem a 
qualidade da presença. Para a prédica “seja você mesmo” é imprescindível o 
“conheça o mundo” e o “conheça você mesmo”. Na filosofia da educação de 
Steiner, essência e existência nunca são dicotomizadas, elas são uma polari-
dade, opostas entre si e simultaneamente complementares. Compreender e 
praticar o “seja você mesmo” é um exercício contínuo de aprender a estabele-
cer graus mais autênticos de presença. O aqui e o agora de um eu são o campo 
prático disponibilizado cotidianamente para a intensificação da presença, 
seja na solidão ou em qualquer gênero de relação social. O esforço que o eu 
docente realiza para potencializar a qualidade da sua presença no mundo 
transforma sua atuação em sala de aula. Afinal, qual é o impacto na sala de 
aula quando a atuação docente é mera pro forma? Qual é a diferença, para os 
alunos, quando a pessoa docente se insere num caminho de autotransforma-
ção articulado com a dinâmica biográfica? O processo biográfico na forma-
ção docente encaminha para a coragem de assumir os temas existenciais.

O desafio biográfico no século XXI

Cada tema existencial possui sua historicidade, ele não é somente 
de um único indivíduo, pode se expressar de modo único em alguém, mas as 
temáticas também são coletivas. Quero dirigir a atenção, aqui, para um prin-
cípio subjacente da Pedagogia Waldorf, uma lei que rege o desenvolvimen-
to humano: a de que toda ontogenia é uma recapitulação da filogenia, em 
outras palavras, cada indivíduo recapitula a dinâmica de desenvolvimento 
pelo qual a coletividade, a humanidade, já passou ou vem passando. Como o 
ponto de partida epistemológico de Steiner é um monismo, isso significa na 
prática o desafio de apreender biograficamente qual passo cada um precisa 
dar, tanto para galgar os estágios já preestabelecidos pela filogenia, quanto 
– se for o caso – o de inaugurar trilhas inauditas. O princípio da recapitula-
ção, aplicado na formação docente Waldorf para compreensão dos primei-
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ros três setênios de desenvolvimento humano, está sendo estendido com 
esta proposição para todos os outros setênios restantes, onde cada docente 
atuante se encontra na sua prática cotidiana. Para o processo de autoconhe-
cimento biográfico docente, é necessária uma abordagem que vai além do 
âmbito inter/transdisciplinar, ela precisa ser metadisciplinar para não redun-
dar nos becos sem saída que as especializações do conhecimento discipli-
nar impuseram às condições civilizatórias modernas, cuja artificialidade foi 
colocar em “gavetas” isoladas o que sempre possuiu conexão com o todo: 
o mundo-da-vida [die Lebenswelt].  O processo biográfico não referenda o 
paradigma disciplinar. Educar e lecionar é um ato interpessoal de dimen-
sões físicas, vitais, psicológicas, sociais e espirituais. O trabalho biográfico 
docente amplia a atividade pedagógica. Paschelke (2013, p.76-81) enfatiza 
as influências do trabalho biográfico no desenvolvimento da personalidade 
docente, sua função de formação vinculada à vida como um todo e como 
instrumento de profissionalização do pedagogo. 

A era pós-moderna é palco de uma diversidade de temas existenciais 
e de polêmicas que são debatidos, questionados e revisados à luz do olhar 
contemporâneo. A autoeducação docente passa, invariavelmente, pela reca-
pitulação das temáticas coletivas: democracia, sentido da existência, cultu-
ra, poder, sexualidade, dinheiro, religiosidade, etc. O âmbito coletivo sofre 
ameaças que estorvam sua marcha cultural evolutiva, cada indivíduo possui 
o mesmo espectro de desafios que a coletividade. Cada enigma não desvela-
do permanece como entidade psíquica inconsciente atuando no sentido de 
permitir que se turve o encontro do caminho próprio, ou possibilitando até 
um campo de vulnerabilidades que podem anular o direcionamento neces-
sário ao eu. Entidade psíquica, neste caso, são forças internas que travam 
luta, muitas vezes contra cada eu – que somente se autocria como eu quando 
produz uma subjetividade consistente e coerente. Então, para a autoeduca-
ção docente o tema da crise da subjetividade é plenamente pertinente. Pois 
não há eu que se desenvolva fora do círculo social de relações. No entanto, 
é necessário acrescentar que o campo social da educação possui, inerente-
mente, suas próprias crises, mas também absorve as crises oriundas da socie-
dade. Não há instituição educacional, educando ou sujeito docente imune 
às desenfreadas transformações sociais contemporâneas, nem ao acúmulo 
de desafios que advêm da velocidade, intensidade e extensão das mudanças 
sem precedentes provocadas por estas transformações. Tudo isso implica na 
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necessidade de potencializar a subjetividade humana, no sentido de estabele-
cer um aprendizado permanente de superação das crises pós-modernas que 
constituem a faceta da educação no século XXI. As crises solicitam um novo 
pensar, ou como destaca Dürr (2014, p.152), novos estilos de vida.

 A crise da subjetividade é proporcionada, inclusive, pela falta de 
um paradigma seguro e comum que permita o reconhecimento fidedigno do 
que jaz em cada um como individualidade, como força existencial. O clima 
de desorientação subjetiva é incrementado quanto mais o cenário social é 
permeado de disputas epistemológicas e ideológicas acerca da cartografia do 
mundo do eu. O problema está nos primeiros passos, no mapa que o eu utili-
za para reconhecer suas paisagens interiores, seus habitats. Vale lembrar que 
o materialismo, como cultura científica, é a instauração do espírito que nega 
a si mesmo. A cultura materialista prolifera continuamente, incrementando 
a ameaça quanto mais se oculta nos diferentes discursos que camuflam sua 
cosmovisão. O aspecto ameaçador aumenta na medida em que os discursos 
vão se “naturalizando”, ocupando a atmosfera social que permeia a educa-
ção de tal maneira que as subjetividades vão se “acostumando” e, assim, não 
percebem mais sua presença. Respirar este “ar social”, perdendo a capacida-
de perceptiva de detectar sua qualidade nociva ao mapeamento do mundo 
subjetivo, é absorver e incorporar a autonegação. Dependendo do grau de 
intensidade de absorção da autonegação, instaura-se na subjetividade um 
complexo parasitário psíquico autoimune, cuja principal estratégia é uma 
atuação inconsciente. Quanto menos um eu possui critérios de discernimen-
to do que se trata o materialismo como cultura imperante, tanto maior é sua 
influência inconsciente na distorção do mapa. Não foi à toa que Ghiraldelli 
Jr. (2001, p.52) designa Freud, Marx, Nietzsche, Wittgenstein e Darwin como 
os cinco demônios da cultura ocidental que procuram solapar a concepção 
do eu como centro orientador e configurador da existência humana.

 Não estou aqui para redundar na dicotomia materialismo e espiri-
tualismo, condenando absolutamente o primeiro como numa escolha unila-
teral entre noções de bem e mal. O desafio da autorrealização biográfica se 
efetiva na era do materialismo como cosmovisão condutora da marcha civi-
lizatória. O materialismo possui o seu papel na evolução espiritual do ser 
humano. O problema ocorre quando ele é aplicado como parâmetro para 
explicar ou justificar a essência humana, aqui os resultados são catastróficos. 
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Pois a contemporaneidade de qualquer biografia resvala em duplo impasse, 
como lembra Franklin Leopoldo e Silva:

 Vivemos num mundo em que as referências tradicionais entraram em 
 colapso: não logramos mais compreender o sujeito e o mundo seja como 
 realidades dadas, seja como processo. Parece que não haveria mais qualquer 
 paradigma que se pudesse adotar. Tanto a totalidade do mundo quanto a 
 singularidade do sujeito não são mais apreensíveis -  e muito menos a relação que se 
 poderia estabelecer entre elas. 
 Essa crise repercute na educação enquanto processo de tomada de consciência e de 
 reconstrução constante de referenciais da vida histórica e social. (SILVA, 2018, p.9) 

 A pós-modernidade insere toda e qualquer biografia numa dinâmi-
ca social de rupturas, descontinuidades, crise de valores, fragmentação cultu-
ral, derrocada de ideologias, incertezas e instabilidades. Mais do que nunca, 
o ser docente necessita de imunidade psíquica para manter seu processo 
de autorrealização existencial dentro do campo profissional da educação. 
Imunidade psíquica é uma expressão que criei como alarme para a condição 
atual – que venho exercendo - de formador de futuros professores. De modo 
geral, a geração que está se preparando para o exercício docente apresen-
ta vulnerabilidades psíquicas frente à corrente de desafios contemporâneos, 
demonstrando já no processo de formação docente desânimo em relação 
às perspectivas profissionais, autoestima abalada na imagem do que repre-
senta na cultura brasileira ser professor, o desconhecimento das múltiplas 
e importantes implicações no papel social, cultural e existencial da educa-
ção. O clima imperante de crítica negativa na formação docente universitá-
ria às condições atuais da educação, sem o exercício da crítica positiva que 
permite vislumbrar o papel ineludível da educação na ascensão cultural e 
espiritual da humanidade, incrementa a visão unilateral e pessimista da reali-
dade. O desconhecimento da potencialidade que reside no métier docente 
retroalimenta o pessimismo e isso provoca impactos negativos na caminhada 
biográfica. Pois se o espelho que o eu usa para ver o mundo e para se auto-
contemplar distorce a visão por falhas em sua própria estrutura, o problema 
não está em ver com “maus olhos” o mundo (a realidade) ou a condição da 
subjetividade (o próprio eu), mas sim na estrutura do espelho. Esse é o aspec-
to catastrófico do espelho materialista. 

 A formação biográfica docente é o espaço social-cultural cria-
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do para amparar um caminho de construção do conhecimento do mundo 
e do autoconhecimento, cujo espelho seja apropriado e condizente com a 
intrínseca essência da existência. Vivenciar cognitivamente o espelho feno-
menológico permite ao eu reconhecer-se como responsável e coconfigura-
dor [Mitgestaltender] da realidade e de si próprio (BACH JR., 2019). Assim 
como um ser vivo (vegetal ou animal) apresenta manifestações típicas que 
se repetem segundo as leis de cada espécie, um eu possui também aspectos 
típicos que se expressam em sua biografia. Tornar a própria biografia um 
campo de estudo e pesquisa, para detectar manifestações típicas, ritmos que 
se configuram ao longo da caminhada existencial, serve de parâmetro para 
a autorrealização. A pesquisa autobiográfica é um processo de intensificação 
do aprendizado. Segue-se aqui a lei da polaridade da fenomenologia goethia-
na aplicada ao campo profissional docente: ensina melhor quem intensifi-
ca seu aprendizado. Na pesquisa autobiográfica, o aprendizado é corporal, 
psíquico, social, espiritual, existencial, no sentido de apropriação do novo, de 
novas habilidades e faculdades, permitindo ao eu, no vir-a-ser, a possibilida-
de de expressar-se no mundo inaugurando modos de ser, modos inauditos de 
perceber, pensar, sentir e querer. 

 O processo biográfico é ensejo para a potencialização das metamor-
foses psíquicas. Uma parte do processo das metamorfoses psíquicas foi filo-
genética, realizada pela humanidade, como descreveu Steiner (1972). A outra 
parte do processo é ontogenética, depende de cada eu não só para recapitular 
a dinâmica filogenética, mas também para desbravar o desconhecido. Aqui 
reside o papel evolutivo do eu para a humanidade, pois o âmbito coletivo dos 
desafios, problemas e impasses humanos precisa encontrar sua individualiza-
ção. A pesquisa biográfica é o caminho de efetivação desta individualização, 
onde a investigação - que o eu realiza - participa da pergunta de como o 
fenômeno acontece “em mim”. Como os impasses humanos acontecem “em 
mim” é um passo, o segundo passo se dá na postura investigativa de busca 
por novas soluções aos impasses, de acordo com o contexto no qual o eu se 
encontra, ou seja, a partir “de mim”.  

 Cabe aqui problematizar todo um ideal de impessoalidade que 
ainda reina no modo convencional de se fazer ciência, mas que não produz 
efeitos frutíferos quando o que está em jogo é um eu diante do seu processo 
biográfico. Pois o peso de importância que o contexto aqui exerce, merece 
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o espaço aberto para a manifestação da diversidade. A impessoalidade que 
impregna linhas de filosofia, psicologia, sociologia, entre outros, impede que 
um eu esteja imbuído de subsídios conceituais eficazes para a construção 
da sua autorrealização. Neste sentido, a problematização levantada atinge o 
âmbito epistemológico. A virada epistemológica realizada por Steiner (2008) 
em sua Filosofia da Liberdade é o legado de uma Ciência do Espírito que abre 
o espaço necessário à pessoalidade, pois a pesquisa embasa-se nas potências 
epistemológicas do eu. A Filosofia da Liberdade é um livro de autoeducação 
que intensifica as metamorfoses da consciência. Os futuros níveis de cons-
ciência não são herdados da coletividade, mas sim engendrados pela indivi-
dualidade humana1.  

 O processo de pesquisa autobiográfica ampara-se no que se tornou 
factual e configura-se como mundo externo; no que se tornou mundo inter-
no, ou seja, toda uma dinâmica de percepções, pensamentos, sentimentos 
e vontades que permearam e permeiam a vida interna; e no encontro ora 
harmonioso, ora conflitivo, entre o mundo externo e o mundo interno. No 
encontro entre os fatos e a dinâmica interna surge uma linguagem biográfica, 
um caminho do eu expresso numa narrativa. O processo biográfico poten-
cializa o encontro do eu com sua própria trajetória e realiza um exercício de 
despertamento de futuros níveis de consciência através do encontro entre a 
trajetividade do eu e a descrição que o eu constrói -  a narratividade - para 
identificar-se no seu trajeto existencial. Este é um aspecto bem contempo-
râneo da pesquisa biográfica, pois o espelho para ver si próprio e o mundo 
depende da linguagem engendrada ou empregada pelo eu. Göschel (2012, 
p.218-240) estabelece diferentes modos de narratividade que manifestam 
diferentes modos de manifestação do eu. O “mito biográfico” evidencia 
níveis de articulação de um eu: quando este está imbuído de metáforas efica-
zes – que concretizam ações transformadoras do mundo a partir de símbolos 
efetivos - como expressão imaginativa, reveladoras de qualidades e relações 
do eu; quando o eu se autoapresenta sua história de vida como expressão 
inspirativa para relações de espaço, tempo, identidade e causalidade; quan-
do o eu identifica um estilo como expressão intuitiva de suas posturas exis-
tenciais diante do mundo; e como imagem-motivo [Motivbild] expressando 
uma unidade subjacente às metáforas, à história de vida e ao estilo de vida.

 Uma colaboração significativa para a relação do âmbito biográfico 
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com a educação foi elaborada por Coenraad van Houten (2011), onde os sete 
processos da aprendizagem são aplicados como princípios para a abordagem 
das questões do destino. Nos sete processos da aprendizagem, o eu é incenti-
vado a compreender a linguagem do seu destino, para entrar em diálogo com 
a realidade de si próprio e do mundo. 

 A linguagem do destino é uma linguagem em imagens que nós mesmos 
 criamos junto [mitschaffen] no decurso de nossa vida. Colocando a 
 pergunta “por que” em minha biografia o destino fala de tal modo, tão 
 singularmente na interação entre meu mundo interno e meu mundo externo, 
 então a linguagem biográfica em imagens vai para o plano de fundo 
 e o próprio “falante” se torna visível. 
 Chega-se assim a um diálogo consigo mesmo, com isso começa o verdadeiro 
 autoconhecimento. (HOUTEN, 2011, p.143)

 Tudo isso envolve passos para o domínio do eu na relação com o 
seu destino, passos que configuram a autoeducação biográfica proposta 
neste ensaio como propulsora de forças renovadoras no âmbito da educação, 
englobando: o aprender a ouvir o destino, perceber seus movimentos, ritmos, 
leis; aprender a ler o destino, a decifrar o que está sendo percebido; aprender 
a compreender o destino, entendendo-o como linguagem, com significado 
em seus movimentos, gestos, ritmos e leis; o querer expressar a linguagem do 
destino através da essência do eu (HOUTEN, 2011, p.142-146). 

Considerações finais

 O destino como fonte de aprendizado, eis o fio condutor do proces-
so biográfico que visa a amplificação da atuação docente. O foco deste ensaio 
é a autoeducação dos professores justamente como o elemento catalisador 
e irradiador dos ideais da educação. Em nenhum momento os educandos 
ficaram em segundo plano, quem pensou assim não atingiu ainda os níveis 
sutis de compreensão do que, de fato, significa na efetividade a autoeduca-
ção proposta por Steiner como eixo central para a ascendência das dinâmi-
cas educativas. O conceito steineriano de autoeducação abarca a dimensão 
intersubjetiva do eu, ou seja, inclui o papel autotransformador do eu na sua 
relação com o outro, na relação professor-aluno. Autoeducação envolve a 
construção de uma relação Eu e Tu. Atingimos aqui um fator de altíssima 
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complexidade, pois no Tu está inserida a singularidade de outro eu. 

 O diferencial apontado por este ensaio está no fator intensificador 
que a abordagem biográfica permite, pois quando o tema é o destino vivido, 
reduzem-se as chances das especulações intelectuais fortuitas, pois o destino 
é a trama efetiva da existência que clama por dentro e acontece vindo de 
fora. A descoberta da atualização de seus potenciais é, para o eu, o portal de 
novas perspectivas, o subsídio para enfrentar a descontinuidade do tempo 
pós-moderno, o parâmetro para estabelecer sua imunidade psíquica numa 
contemporaneidade controversa e permeada de polêmicas.

 Contemplar a própria biografia é estabelecer uma ligação íntima com 
o seu próprio vir-a-ser, onde cada eu, além de se autorreconhecer como fluxo 
de intercâmbios com o mundo e não se isolar em seu solipsismo, tampouco 
resvala na autonegação ao atribuir potência configuradora do seu destino 
exclusivamente ao mundo. A polaridade homem-mundo torna-se exercício 
de uma observação fenomenológica, cujo objetivo é potencializar a percep-
ção do seu papel único em cada contexto de sua atuação. Qual a importância 
disso na autoeducação docente, senão a atividade que irradia em sala de aula 
permeando a atmosfera da instituição educacional. Se a pergunta pelo aspec-
to positivo não for suficiente, podemos invertê-la: quais são os impactos - nos 
educandos e na atmosfera institucional - da atuação docente, cujo eu se auto-
desacredita e tem descrédito pela sociedade? A seriedade dessa questão está 
relacionada ao quão intensa é a proliferação do desencantamento do mundo 
nas instituições educacionais e ao correspondente trabalho de compensação 
que está nas mãos de cada docente. Se o último não acontece, o pessimis-
mo é referendado por cada indivíduo; mas, pelo contrário, se cada docente 
aprende a ser si mesmo no contexto vivido, forma-se um “nós” positivamente 
irradiante.    

 O processo de aprender apresenta uma história individual. O eu 
docente que se autoconhece em seu percurso biográfico de aprendiz abre 
possibilidades para a catalisação de novos patamares na compreensão de si e 
do mundo. Nesse sentido, o trabalho biográfico possibilita, dentro da forma-
ção de professores, continuada ou não, uma gama de caminhos do desen-
volvimento que respeitam a singularidade do eu, a diversidade de modos de 
expressão (social, cultural, ...) do eu, expandindo os campos de atuação no 
âmbito da intersubjetividade. O estudo das leis biográficas, da antropologia 
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steineriana, da fenomenologia goethiana forma a estrutura teórica de ampa-
ro para a potencialização da atuação docente. O objeto epistemológico aqui é 
o autoconhecimento docente embasado numa postura de investigação meta-
disciplinar, onde o sentido da pesquisa é a descoberta de si na simultaneidade 
com os atos docentes que configuram a realidade. A pessoa no exercício da 
sua docência que está imersa numa dinâmica de construção de si dialogica-
mente integrada com o mundo, irradia aos educandos a força que emana da 
sua fonte existencial. O foco desse ensaio respeitou uma lei da fenomenolo-
gia aplicada à educação: ensina melhor quem intensifica o seu processo de 
aprendizado. 

Nota
1 Refiro-me aqui aos termos técnicos criados por Steiner: Imagination, Inspiration, 
Intuition. Mantenho os nomes originais para evitar a confusão que o senso comum 
realiza ao misturar noções genéricas da imaginação, inspiração e intuição - obtidas 
no estado comum da consciência – com novos graus de manifestação da consciência 
– obtidos no estado de exceção da consciência descrito na Filosofia da Liberdade.
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7
 

Depois de décadas descobri que fui estudante Waldorf

Ernesto Jacob Keim

Recentemente, enquanto eu refletia e meditava para entender qual a 
origem da sintonia de minha ação docente com os princípios pedagógicos e 
didáticos de Rudolf Steiner (1861-1925), compreendi que essa sintonia tinha 
vínculo com um período de minha vida no qual - descobri agora - fui estu-
dante segundo a Pedagogia Waldorf (CARLGREN, 2009). Essa descoberta se 
deu ao recordar como eram as rotinas e as atividades escolares desenvolvidas, 
dos meus 3 aos 6 anos de idade, no Educandário Júlio Frederico Köeler em 
Petrópolis, no Rio de Janeiro. 

Hoje, no ano em que comemoro cinquenta anos de magistério inin-
terruptos - todos em sala de aula - analiso o estilo e ritmo com que orga-
nizo minhas aulas, sou movido a pensar sobre os depoimentos e testemu-
nhos dos estudantes, sobre os resultados formativos e cognitivos, os quais 
de certa forma, estimulei e desencadeei. Esse resultado se mostra por meio 
da amizade, respeito e seriedade com que se estabelecem vínculos de 
vida, tanto durante as aulas quanto fora e depois dos períodos de relação 
docente-discente. É uma soma significativa de testemunhos de como contri-
buí para que diferentes estudantes compreendessem o que é viver com digni-
dade, e de como fazer educação e não apenas escolarização, isto é, educar 
como processo de emancipação e consciência da responsabilidade planetária 
de sermos humanos, e escolarizar como processo de ensino direcionado para 
debater conteúdos específicos.

Essa distinção entre educação e escolarização sempre foi objeto de 
preocupação desde o início de minha carreira docente (KEIM, 2017, apr.1.1). 
Essa preocupação se fundamenta na perspectiva de que educar se caracteri-
za como um mergulho ao âmago de cada pessoa, na cultura de cada povo 
e uma inserção reflexiva na cosmovisão de cada integrante do grupo. Essa 
posição, própria da educação e não do ensino, tem como foco o refinamento 
das pessoas em relação aos referenciais que permeiam o cotidiano de suas 
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vidas e o refinamento das formas e modos como interagir com os demais 
integrantes do planeta, para que a vida seja um processo movido para e pela 
dignidade e amorosidade , conforme Leonardo Boff (2012). 

Como contraponto nessa preocupação profissional, vem o deba-
te do que caracteriza escolarização, ao se considerar que as escolas surgem 
como forma de institucionalizar a educação, e ao desenvolver esse processo 
de institucionalização, a escola age e atua conforme relações de poder que 
controlam essas organizações, e por isso submetem quem está a ela integrado 
e/ou institucionalizado (KEIM, 2011). Essa submissão se caracteriza como 
postura que faz valer os propósitos postos e muitas vezes impostos sem chan-
ce e abertura para alterações.

Dessa forma a escola se caracteriza como um jogo de poder estabe-
lecido como controle, informação e comando, desencadeado pelo proprietá-
rio do estabelecimento, quando se trata de instituição privada, e pelo poder 
desenvolvido pelas autoridades estabelecidas, quando se trata de escolas 
estatais, dubiamente nomeadas como escolas públicas. Essa caracterização de 
dúvida quanto ao fato de escolas estatais serem nomeadas como públicas se 
sustenta na posição de que elas tanto estão atreladas aos referenciais e prin-
cípios estabelecidos pelos agentes governamentais, que estabelecem como as 
escolas devem agir e atuar para consolidar o modelo ideológico do estado, 
quanto estão atreladas aos princípios e referenciais de ação das pessoas que 
nelas interagem, fortalecendo ou resistindo ao que está estabelecido (KEIM, 
2018, apr. 4.3, q.45). 

Assim, temos as escolas como redutos de formação e atuação linear, 
direcionados de forma a não promoverem libertação nem autonomia, quan-
do nos referimos a quem a comanda e controla, cabendo aos docentes em 
ambos os modelos, privado ou estatal, desenvolver processo de libertação e 
autonomia, descobrindo como resistir ao que está estabelecido, para desen-
volver emancipação e autonomia contra a barbárie e a desumanização. 

Essa ação docente corajosa e desafiadora ao que está estabelecido 
se caracteriza como processo que se referenda nos referenciais revolucioná-
rios e insurrecionais propostos por Rudolf Steiner, idealizador da Pedagogia 
Waldorf. Sim, revolucionários e insurrecionais, pelo fato dele apontar que a 
liberdade se apresenta como processo educativo, na medida em que estimula 
a ruptura com tudo que prende a pessoa a algo a que fica dependente, seja em 
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nível material e também imaterial e amaterial (BACH JR., 2015). 

A liberdade é estado em que a pessoa é totalmente responsável por 
si e por suas decisões, escolhas e ações. Essa posição fundamenta de forma 
mais ampla a contradição presente na organização escolar, pelo fato dela se 
caracterizar como espaço e tempo de controle e de dominação, sempre que 
estiver atrelada a referenciais de comando estabelecidos e de controle cercea-
dor de posturas inovadoras. A escola também se manifesta como espaço e 
tempo de liberdade quando se abre para a diversidade e a pluralidade, caben-
do à Pedagogia o papel de agente revolucionário e insurrecional para desen-
cadear os meios que possibilitem encontrar e desencadear a liberdade que é 
pessoal e individual (KEIM, 2011).

Dessa forma a Pedagogia Waldorf caracteriza-se como processo que 
atua principalmente junto às pessoas, para que elas, ao interagirem entre si e 
com os propósitos postos e expostos pelo meio em que atuam, caracterizem-
-se como elementos integrados em processo coletivo, pautado como grupal 
e comunitário. 

Apenas pessoas em processo de libertação conseguem viver 
momentos de liberdade. Apenas se libertam as pessoas que reconhecem e 
assumem as amarras e prisões a que estão submetidas e com as quais atuam 
submetendo-as a outros. A libertação é postura de reconhecimento e adoção 
de atitudes que caracterizam novas possibilidades de relação e de responsa-
bilização, focadas na superação da miséria, da opressão e da tirania (KEIM, 
2017, apr.2.2). Os desafios que perpassam a vida - assumida como permanen-
te processo de libertação - caracterizam-se como processos de refinamento 
da pessoa em sua essência, a qual, conforme as prerrogativas defendidas por 
Steiner, transcende a morte material da pessoa (BACH JR., 2015). 

Com essa posição vinculada aos referenciais que regem a Peda-
gogia proposta por Rudolf Steiner com base na fenomenologia goethiana, 
tem-se no processo pedagógico um propósito que é a libertação e emancipa-
ção dos professores, dos estudantes, de seus familiares e da comunidade em 
geral, para ampliar o refinamento próprio da necessária humanização como 
processo permanente para resistir à barbárie que permeia o atual contexto 
civilizatório.

Essa breve ponderação teórica aponta para a reflexão que realizei 
em busca de como foi que aprendi a ser a pessoa e o professor que sou. Como 
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foi que isso começou. Foram horas de reflexão em diferentes ambientes, esti-
rado ou caminhando na praia, descansando na rede ou nas caminhadas no 
interior das matas próximas de onde moro e morei. 

Essa busca em dado momento possibilitou a predisposição para 
compreender o significado do que ocorreu em meu primeiro contato efeti-
vo e fundamentado com esse propósito educacional, ou seja, a Pedagogia 
Waldorf e a fenomenologia goethiana (KEIM, 2014a). Essa eclosão teórica, 
de um germe que se desenvolvia há bom tempo, ocorreu quando orientava 
uma estudante de mestrado em educação que tinha como propósito desven-
dar o que poderia ser o fundamento de um processo de tridimensionalidade 
na educação.

Essa mestranda era professora de arte e suas aulas eram concen-
tradas na escultura. Em sua ação docente, ela observou que os estudantes e 
também o público nas exposições, buscavam sempre a perspectiva do objeto 
apresentado, na dimensão do dentro, dos lados, do em cima e em baixo e 
do atrás. Essa percepção da sintonia dos admiradores das esculturas, quanto 
à sintonia com a perspectiva da tridimensionalidade do objeto exposto, fez 
com que eu perguntasse a ela como essa tridimensionalidade se manifestava 
junto aos seus estudantes no sentido da educação que desenvolvia nas aulas 
que ministrava.

Nesse período travei conhecimento com o Prof. Dr. Marcelo da 
Veiga, que estava visitando nossa universidade, e buscava alguém com quem 
pudesse trocar algumas impressões sobre a história, organização e processos 
educativos adotados por essa instituição com a qual tinha vínculos afetivos 
pela via familiar. 

O prof. Marcelo, na época, atuava como reitor da Alanus Hochschu-
le na cidade de Alfter, próximo a Bonn e Köln, na Alemanha. Nessa institui-
ção de ensino superior, as perspectivas goethiana e steineriania constituem 
importante referencial teórico, em torno dos quais essa instituição desen-
volve seus processos educativos em diferentes áreas de conhecimento, com 
ênfase em economia, arquitetura, artes, educação dentre outras, com ênfa-
se na perspectiva de que a arte e a ciência caminham juntas para promover 
humanização e, portanto, liberdade. 

Nesse encontro, casual para alguns e decorrente de sintonias imate-
riais para outros, iniciamos um debate educacional do qual brotavam, como 
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de botões florais nos vegetais, formas de como eram desenvolvidas atividades 
pedagógico-didáticas1 naquela instituição. As inflorescências que brotavam 
nessa ocasião eram de muita leveza e clareza com a sintonia do que sempre 
almejava e não sabia a origem. Era um brotar interno e intenso de sinto-
nias de aspectos que eu considerava relevantes e interessantes nas atividades 
educativas que desenvolvia junto a indígenas e comunidades periféricas com 
base na pedagogia de Paulo Freire, em busca de processo educativo que se 
caracterizasse como de libertação e emancipação (KEIM, 2014b). 

Essa conversação como brotamento de inflorescências possibilitou 
que eu apresentasse projetos de mestrado sob minha orientação, e dentre 
eles estava o projeto já destacado, que se referia à perspectiva de educação 
referenciada na tridimensionalidade. Essa questão possibilitou dois dias 
de intensa conversação e o encontro com a literatura de Rudolf Steiner e 
também as referências à perspectiva de estética referenciada em Friedrich 
Schiller (1990).

Esse encontro se transformou em um mergulho que guardo na 
lembrança como uma viagem a um mundo submerso que viabilizou signifi-
cativo movimento de metamorfose em meu âmago, ao ponto de me empe-
nhar na elucidação do que seria a fenomenologia goethiana, com a qual 
Rudolf Steiner construiu sua proposta de Antroposofia, agricultura biodi-
nâmica, medicina antroposófica e eurritmia. Esse mergulho como interação 
com o que desenvolvi junto aos indígenas ampliou minhas convicções peda-
gógico-didáticas referenciadas em Paulo Freire e demais autores que buscam 
e debatem a libertação e a emancipação da vida.  

Recordando minha vida no Kindegarten (Jardim de Infância)

Esse pensar e repensar me remeteu à magia de meus primeiros anos 
de escolaridade, iniciado no ano de 1951 na Evangelische Schule von Petró-
polis, depois Educandário Júlio Frederico Köeler. Repensar e conversar sobre 
a magia da Tante Isolde se caracteriza como uma lembrança inesquecível de 
meu Kindergarten em Petrópolis. Essas recordações levantaram inúmeras 
lembranças ainda vivas depois de tantas décadas. 

O cuidado na relação, a sintonia com as ações, as poesias, os cânti-
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cos, as posturas, os movimentos corporais, os quais identifico hoje como 
sendo vinculados à euritma. O ritual dos lanches, a forma segura e carinhosa 
de estabelecer os momentos das descobertas e das metamorfoses, às quais as 
crianças nesse período da vida estão sujeitas, possibilitam o entendimento da 
lembrança que trago entre outras da comemoração da descoberta de meu Eu. 

Desse momento histórico, lembro o quanto fui abraçado e acari-
nhado como quem chega a um local único e especial. Foi minha chegada ao 
mundo do autoconhecimento e a chegada à condição de humano consciente 
de minha identidade ontológica. Hoje reconheço aquele momento com essa 
dimensão. Na época foi puro deslumbramento e alegria/felicidade. Lembro 
que me aninhei em seu colo e desfrutei aquele abraço carinhoso. 

Ah, Tante Isolde, lembro a forma de brincarmos no pátio e a forma 
como nossos mal feitos eram transformados em conversas de responsabili-
zação, individual, coletiva e grupal, mas sempre com postura de edificação e 
não como castigo ou punição. O errado era objeto de conversas em particular 
e no grupo, com absoluto respeito à alteridade de cada um. Sim, respeito e 
cuidado, palavras-chave para a construção da responsabilidade que a pessoa 
carrega pelo restante de seus dias nessa dimensão materializada. 

Nessa época aprendi a entender que a vida é um processo, carre-
gado de sintonias que possibilitam encontros e descobertas como sincro-
nias sempre surpreendentes, mas percebidas quando nos colocamos aber-
tos e disponíveis para o outro em suas particularidades. Nessa perspectiva 
me surpreendi com o fato de, transcorridos mais de 60 anos dessa vivência, 
durante uma aula em curso de graduação na UFPR, onde atuo atualmente, 
como reação a um comentário sobre minha escolaridade inicial, em Petró-
polis, como se o acaso existisse, brotou de um estudante de artes, meu aluno, 
o comentário de que sua avó havia sido professora em Petrópolis quando 
jovem. 

Ao perguntar pelo nome de sua avó, a resposta foi Janzigue. 
Essa resposta ressoou como um lampejo de luz em minha mente e devol-
vi a resposta perguntando se ele sabia onde ela morava e a resposta foi: na 
Mosela. Esse é o bairro onde nasci e onde morei durante quase trinta anos. 
Retomei o diálogo e perguntei se o pai dela era um padeiro que produzia 
biscoitos. Diante da resposta positiva veio a lembrança de quando os biscoi-
tos de amendoim assavam, as imediações ficavam envoltas em um fantástico 

       A educação Waldorf no século XXI



127

e inesquecível aroma, que deixava as imediações agradável e saborosamente 
perfumadas. 

A vida é algo deslumbrante e efervescente. Depois de 47 anos de 
magistério e com 69 anos de idade, encontro em uma sala de aula um estu-
dante que é neto da Tante Janzigue, que era a professora auxiliar da inesque-
cível Tante Isolde. Imagine depois de 65 anos se invertem os papeis, eu sendo 
professor de um neto de minha professora do jardim de infância. 

A alegria que senti, acredito ser similar à de um garimpeiro que 
encontra valiosa pepita. Logo anotei o telefone depois de saber que a Tante 
Janzigue estava viva e morava em Curitiba. Foi grande a emoção e não consi-
go explicar por que demorei mais de um ano para pegar o telefone e marcar 
um encontro. Era a oportunidade de recordar a inesquecível Tante Isolde, 
que sabia já estar falecida. 

Acho que tive medo de lidar com tantas emoções. Enfim chegou 
o dia em que corajosamente peguei no telefone e teclei os números, mas 
somente consegui ser atendido depois de diversas tentativas em diferentes 
dias, até que, ainda me emociono ao ouvir aquele alô alemãozado, e a reação 
depois de ter me apresentado, e ouvir como resposta: “Nossa, és o Ernes-
to Keim, irmão da Helga e filho da Elfrida? Meu Deus, como o mundo é 
pequeno! O que você quer de mim?” E respondi que queria visitá-la. Logo 
me passou o endereço e marquei uma visita acompanhado de minha esposa.

Um telefonema foi o impulso inicial para iniciar esse texto ao repro-
duzir a expressão da Janzigue, a qual depois de mais de seis décadas lembrava 
meu nome e o de minha irmã e de minha mãe, referindo-se à nossa mestra 
como “ah, a magia da Isolde, que lembranças surpreendentes”. É impressio-
nante como ao escrever essas lembranças me emociono profundamente. 
Como é bom imaginar se alguns de meus estudantes se emocionarem no 
futuro ao relembrarem alguma ação educativa que promovi junto deles. Essa 
é a marca de um processo de educação e não apenas de ensino escolarizado.

Marcamos uma visita para lembrarmos o passado, mas eu levava em 
meu alforje imaginário as retortas e demais instrumentos do alquimista que 
queria promover a eclosão das lembranças, que geraram o homúnculo que 
se mantém vivo em minhas atitudes de pessoa e de docente, que insiste em 
buscar e compreender a liberdade.

Os relatos carregados de muita emoção permitiram identificar que 
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minhas suspeitas estavam corretas. Tante Isolde foi uma alquimista que em 
seu laboratório gerava em cada criança, aos seus cuidados, um ser de liberda-
de. As recordações possibilitaram compreender a relação de magia que existe 
quando se faz educação e não apenas ensino.

Hoje identifico que as retortas, os foles, os destiladores e as diferen-
tes poções, bem como os diferentes locais de seus ambientes investigativos, 
configuram-se com os pressupostos teóricos e operativos apresentados por 
Rudolf Steiner com base na fenomenologia de Johann Wolfgang von Goethe 
(1749-1832). Juntos identificamos a relação dessa magia e recolhi subsídios 
para a redação desse texto, que tem como propósito apontar a importância 
surpreendente de uma formação escolar de profunda humanização e cons-
cientização da condição de humano, no primeiro setênio de vida.

Os aprendizados em meu Kindergarten

 Uma lembrança inesquecível foi o aprendizado de que a vida é 
processo de representações, e isso se deu com a apresentação de peças 
teatrais, nas quais aprendíamos a viajar com os personagens que caracteriza-
vam nossos papeis. Nesse processo educativo e coletivo, éramos estimulados 
a sentir que a alma do personagem tomava conta do ator, ao incorporar a 
condição de rei, rainha, plebeu, animal e também vegetal, os quais pensa-
vam e falavam. Aprendíamos o que significava representar, e representando 
aprendíamos a voltar para a realidade alegre do convívio social e concreto da 
criança, que é um misto de percepção do real e representação do imaginário.

Hoje sei que Tante Isolde considerava a representação conforme 
foi proposto por Steiner, com base na fenomenologia de Goethe, que ela se 
dá como mudança do estado subjetivo do sujeito por ele mesmo, devido à 
presença objetiva do objeto. O sujeito mantém a percepção de si, com ou sem 
o objeto no campo de observação. Steiner (2000, p.74) aponta que “A repre-
sentação mental é, portanto, uma percepção subjetiva diferente da percepção 
objetiva dada na presença do objeto no horizonte da percepção”. 

Portanto, as representações e as interações sociais e ambientais, ao 
serem compreendidas a partir da ação em uma sociedade, apontam que a 
vida é interdisciplinar e intersubjetiva. Essa posição remete a formação da 
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criança, nos dois primeiros setênios, para um foco central do desenvol-
vimento da sensibilização, por meio da qual se aprimora a capacidade de 
interpretação e investigação. Essa capacidade se ampara em sentimentos, de 
forma a consolidar a essência da pessoa como possibilidade para a vida futu-
ra. Nesse sentido, os desejos, os sonhos e as fantasias constituem importante 
acervo para o encorajamento de ações e posturas, calcadas na realidade, que 
é permeada por todos esses aspectos. 

Os anos do primeiro setênio também se apresentam com grande 
importância, pois é nessa fase do desenvolvimento da criança que é dada 
ênfase para o desenvolvimento da organização do corpo físico, como equilí-
brio, e a percepção de sua própria existência ao reconhecer o Eu, assim como 
a existência do outro, o Tu, e a organização da percepção material e sensorial 
do mundo. Nesse aspecto a presença do professor e dos pais é fundamen-
tal, pois esses adultos representam o que constitui o humano (WELBURN, 
2005).

Dessa forma a intensificação, a sensibilização e os sentimentos na 
cadência do ritmo de vida de cada pessoa, com base nos referenciais goethia-
nos, aponta que a vida se desenvolve em nível de relações triangulares. Com 
essas interações, o desenvolvimento da pessoa ganha sentido de vida e de 
liberdade ao serem superados desafios e desfrutadas facilidades que a vida 
possibilita. Assim, a liberdade se constrói a partir do potencial de intensifi-
cação, de sensibilização e capacidade de sentir, e de compreensão do ritmo 
que cada pessoa possui, conforme seu processo de refinamento (evolução), 
decorrente das inúmeras vivências materializadas de cada um, em contexto 
de infinito e de eternidade (BACH JR., 2019).  

Esse potencial se apresenta como essência do vivido na dimensão da 
complexidade do que caracteriza cada pessoa, em sua dimensão de materiali-
dade, imaterialidade e amaterialidade. Esse potencial constitui o que Steiner 
chama de espírito e nós nomeamos como Ego Sum, ou seja, Eu Sou e meu 
Eu é decorrente do conjunto de saberes acumulados em minhas incontáveis 
vivências materializadas. 

Essa posição encontra respaldo na fenomenologia desenvolvida por 
Rudolf Steiner a partir da obra científica e literária de Johann Wolfgang von 
Goethe, com perspectivas epistemológicas que viabilizam a compreensão 
da natureza do desenvolvimento da criança como pessoa em seu primeiro 
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setênio. Essa abordagem também é relevante ao apontar o sincretismo entre 
subjetividade e objetividade que constituem a vida da criança, ao levar em 
consideração as complexas e inúmeras influências externas e internas, que 
caracterizam o que nominamos como ambiente da criança.

Essa reflexão remete à minha infância e às atividades escolares, 
desenvolvidos em companhia do Pastor Alfred Busch, possivelmente orien-
tado por Tante Isolde, no sentido de nos levar a diferentes encontros com 
elementos da natureza, como o acompanhamento da brotação do cipreste 
depois da poda, na qual eram cortadas as pontas dos galhos, para manter o 
formato da cerca viva, e assim estabelecia os limites da escola com a Avenida 
Ipiranga. Essa ação nos levava a sentir que a planta não deveria sofrer, pois 
a poda era similar ao nosso corte de cabelo, mas se quebrássemos um galho 
seria similar ao ato de arrancar um dedo de nossa mão. Outro exemplo ines-
quecível se deu com a atividade de acompanhar o desenvolvimento de um 
abacate, pendente em um abacateiro, desde a flor até a colheita, e a degus-
tação desse fruto maduro, colhido e degustado à sombra do abacateiro, in 
natura, sem o acréscimo de açúcar.

Essas ações fora do espaço restrito da sala de aula foram muito rele-
vantes para a incorporação, totalmente inconsciente na ocasião em que ocor-
reram, de que a vida e a educação se desenvolveriam com base em intensifica-
ção, em sensibilização e no reconhecimento do ritmo com que cada elemento 
da natureza interage em seu processo de desenvolvimento, e também como 
esses três elementos configuram nossa forma de construção de ver e sentir a 
vida.

Nos trabalhos manuais fazíamos tramas e tecidos com tirinhas 
coloridas de papel organizando telas que me animaram a fazer em casa uma 
trama com taquara, que mais tarde possibilitaram a construção de um cesti-
nho que me acompanhou por muitos anos. Na questão do desenvolvimento 
da estética, um ponto muito importante eram as atividades de tricô e lembro 
a dificuldade que eu tinha para manter o mesmo esforço em cada ponto para 
que a trama ficasse uniforme. Nesse sentido recebi uma grande ajuda de 
minha mãe, para descobrir como ter ritmo e intensidade de força ao realizar 
aquela atividade de desenvolvimento de minha motricidade. Outra ativida-
de muito interessante foi o aprendizado de lixar pedaços de madeiras para 
serem pintados com diferentes formas e figuras, sem a necessidade de que 

       A educação Waldorf no século XXI



131

essas figuras representassem algo identificável por outras pessoas.

Hoje tenho claro com a lembrança dessas atividades, que a Peda-
gogia Waldorf preconiza a formação de habilidades artísticas e com isso 
novamente voltamos à tríade intensificação, sensibilização e ritmo.  O traba-
lho com as mãos desencadeia importante coordenação da relação motora 
e visual, que desenvolvem importantes capacitações futuras, para lidar com 
esses três aspectos, nas interações e envolvimentos do que a vida oferecerá 
no futuro.

 Mais tarde, nas demais séries do ensino primário, atualmente os 
cinco primeiros anos do ensino fundamental, pude constatar a importância 
das atividades realizadas no Kindergarten, com Tante Isolde, frente à faci-
lidade com que eu manejava as ferramentas e os pincéis para desenvolver 
os trabalhos manuais com serra tico-tico, quando, por exemplo, preparáva-
mos bonecas para colocar na cozinha com a caixa de fósforos. Lembro que 
íamos na serraria comprar madeira e depois na sala aprendíamos a prender a 
madeira na mesa com um grampo, depois de marcar os recortes, para então 
serrar, lixar e depois pintar. Desses objetos guardo lembrança do saco para 
guardar pães e dos cabides para os panos de prato, os quais eram muito boni-
tos. Lembro também que fiz um banco de madeira com assento redondo e 
esse banco me acompanhou por muitos anos.

 Nesse contexto eu me sentia importante, pois sabia que minha 
individualidade era respeitada. Éramos um grupo em que cada um era indi-
vidual, mas no grupo éramos um coletivo. A organização das crianças em 
grupos, sempre diferentes, certamente possibilitou que nossa imaginação de 
criança fosse cultivada, e atribuo a esse cuidado e proposta educativa a capa-
cidade criativa que desenvolvo agora depois de tantos anos e durante toda a 
minha vida adulta. 

Outro ponto relevante se dava no momento da contação de histó-
rias, que mesclavam tradicionais contos de fada de autores alemães e nórdicos 
e também contos do folclore brasileiro como Saci Pererê, Yara e Mula Sem 
Cabeça. Atribuo que esses momentos foram fundamentais para que pudesse 
desenvolver a capacidade de representação que possuo atualmente, conside-
rando a emotividade e representação a que éramos motivados a desenvolver, 
com gestos corporais e feições faciais, em diversos momentos da história.

Chego então a um ponto importante que hoje atribuo à formação 
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goethiana e steineriana da Tante Isolde, com a sua capacidade de desenvol-
ver a imaginação como expressão de sentimentos e sentidos da vida. Essa 
observação teórica vem como argumento para o relato de uma atividade 
que fazíamos, ao caminhar em uma rua sem saída que havia em frente à 
nossa escola, e que seguia em direção a um mirante no alto de uma colina de 
onde avistávamos árvores frondosas com muitas epífitas e muitos pequenos 
animais e belas aves. No final da rua havia um mirante, onde sentávamos em 
círculo para ouvirmos histórias e relatarmos o que conseguíamos ver e prin-
cipalmente o que conseguíamos imaginar. Lembro que eu via o Saci Pererê 
cercado de gnomos e fadas e diante desse sincretismo eu era estimulado a 
falar até esgotar minhas considerações. Nesses encontros nos deitávamos no 
chão para contarmos as nuvens e identificarmos formas que conseguíamos 
identificar.

 A liberdade de expressão certamente contribuiu para o que conside-
ro uma habilidade que carrego no sentido de compreender minhas emoções. 
Esse é um importante atributo que reconheço como importante agente de 
desenvolvimento da cultura e das cosmovisões, para vencer os desafios 
intelectuais que enfrento a cada dia, seja na compreensão das leituras, seja 
na redação de novos textos e elaboração de argumentos pedagógicos, que 
reúnem diferentes conhecimentos de diversas etnias, com as quais interajo. 
Assim, fica claro que compreender as emoções se constitui em movimento 
para consolidar o enfrentamento à barbárie antivida que permeia o contexto 
civilizatório vigente, amparada fundamentalmente na competição, na usura 
e na acumulação individualista e individualizada.

Que lembranças tenho da rotina de meu Kindergarten

 Os relatos desse item são memórias conduzidas com base nas vivên-
cias que tive ao acompanhar atividades atuais em escolas Waldorf e também 
com base em leituras e depoimentos de professores que atuam com essa linha 
pedagógico-didática de fazer educação para a liberdade.

O Educandário Júlio Frederico Köeler era uma escola paroquial 
vinculada à Comunidade Evangélica Luterana de Petrópolis. Era um prédio 
com dois pavimentos sendo o primeiro constituído por um amplo salão, onde 
conviviam os estudantes do Kindergarten e os da primeira série e o segundo 
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compunha três salas de aula. Um detalhe importante era que nas três salas, 
além das tradicionais carteiras duplas com tinteiro, tínhamos um dicioná-
rio de língua portuguesa e numa dessas salas havia um dicionário da língua 
alemã. Em todas as três contávamos ainda com um mapa de Petrópolis, do 
Brasil e um globo terrestre. Nesse ambiente, apesar do espaço ser comparti-
lhado com os grupos de diferentes idades do primeiro setênio, nunca percebi 
uma diferença, pois eu me sentia o tempo todo integrado ao meu grupo.

No início das atividades diárias eram entoados cânticos folclóricos 
e religiosos, alguns eram em alemão e outros em português, além de alguma 
oração curta referenciada a alguma atitude meritosa que deveríamos desen-
volver. Lembro que era um momento muito alegre, mas eu recordo que ficava 
sério e atento e não perdia um gesto de comando da professora. Atribuo a 
isso, hoje, de certa forma, uma facilidade muito grande de me expressar de 
forma teatral ao representar algum fato ocorrido ou algum tema que ganhe 
maior clareza de forma representativa. 

Lembro que sempre tínhamos uma atividade inicial, no pátio, 
na qual cantávamos e ouvíamos uma curta história ou um poema, o qual 
seguíamos com gestos e movimentos representativos como imitações rítmi-
cas. Depois os menores eram separados dos maiores e lembro que muitas 
vezes eram convidados a deitar no chão para olhar o céu e identificar formas 
nas nuvens e também fazer descrições sobre as condições climáticas do dia, 
como por exemplo, para verificar se haveria chuva, sol, neblina, frio, calor, 
humidade. E também éramos convidados a observar o crescimento das plan-
tas e a eclosão das flores. Esses eram aspectos debatidos no espaço externo 
olhando para o céu e para a cerca de ciprestes que contornava o pátio e para 
os canteiros da casa pastoral, pouco acima. 

Com gestos imitávamos a chuva, o sol, o calor e falávamos e repre-
sentávamos como os animais deveriam conversar sobre essas questões. Ao 
observar o crescimento das plantas e dos animais, bem como suas metamor-
foses, as quais nos capacitava a incorporar de forma inconsciente que esses 
processos também ocorriam em nossos corpos infantis.  

Lembro que muitas dessas conversas ocorreram embaixo de um 
“gigantesco” abacateiro que ficava entre a escola e a casa do pastor, onde 
também ficava a secretaria da escola. Destaco também as atividades relacio-
nadas aos ritmos como bater palmas, ao falar com ritmo, cantar e declamar 
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poemas (STEINER, 2012).

O momento do lanche também era muito vivo, pois levávamos 
como merenda frutas, biscoitos, bolos e pães que eram confeccionados em 
casa, e o aroma desse momento com a mistura das diferentes merendas é 
inesquecível, como um encontro muito prazeroso. Lembro em particular da 
minha marmita com banana amassada com aveia e o pão com geleias que 
sempre alguém pedia um pedaço. Eu trocava essa merenda tão caseira com 
merenda industrializada com um colega, cujo pai era o dono de uma fábrica 
de doces que eram vendidos em caixinhas de madeira. Um destaque era para 
as brevidades. Eu trocava meu pão com geleia pelas brevidades do Mário. 
Também levava sempre algo colhido na horta de casa como pepinos, ruibar-
bo, rabanetes, e outros mais, além de frutas cristalizadas. 

A organização do espaço para a merenda se caracterizava com 
um ritual importante, que iniciava com o estender do guardanapo de teci-
do como toalha e a organização dos alimentos de forma harmoniosa, que 
produzia uma estética muito interessante que agora, buscando na lembrança 
as sensações, posso dizer que era uma ação agradável essa arrumação para 
iniciar a refeição. Era uma sincronia de estética alimentar.

Outra sensação que guardo com muito destaque é a postura de 
respeito à individualidade de cada criança, por parte da Tante Isolde e de 
suas auxiliares, entre elas a querida Tante Janzigue que contribuiu vivamente 
para as recordações desse texto e devo destacar que, nos muitos anos em que 
trabalharam juntas, ela tem como lembrança uma única vez em que a Tante 
Isolde perdeu a paciência e foi comigo, pois eu não desistia de ir a um local 
que estava fechado, pois estava em obras e o local oferecia riscos. Segundo 
minha esposa, continuo teimoso.

Essa capacidade docente de compreender cada criança como quem 
vive o tempo, em seu tempo, tem a possiblidade de fazer com que a educa-
ção seja algo personalizado e único. Essa constatação me leva a compreender 
que não existe pressa ou demora no processo educativo, de forma que não 
cabe a linearidade presente nas escolas convencionas, onde as pessoas são 
colocadas em grupos que devem seguir o padrão de tempo, espaço e conhe-
cimentos estabelecidos. O respeito à individualidade possibilita que o tempo 
investido nas atividades de ensino deve configurar uma postura que amplie 
a capacidade de aprofundar as questões percebidas e identificadas, ao invés 
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de orientarmos as atividades das crianças com cronogramas rígidos, o que 
evidencia certa superficialidade e até desatenção, com a responsabilização 
docente frente à formação e desenvolvimento das potencialidades de cada 
integrante do grupo, seja docente ou discente.

As diferenças do processo educativo e escolar eram sentidas nas 
conversas com outras pessoas (adultas e crianças) sobre o que fazíamos na 
escola, pois lembro que eu sentia certo desconforto pelo fato de eu não ter 
aprendido as letras, a escrita e a leitura no jardim de infância, como ocorria 
em outras escolas. Isso me deixava inquieto e uma vez perguntei à Tante Isol-
de quando aprenderíamos a escrever, e lembro que a resposta foi que nós já 
estávamos escrevendo, do nosso jeito, com nossos traços e nossos desenhos.

Assim, a alegria e os momentos de seriedade se mesclavam quando 
conversávamos ao final do dia, antes da oração e do cântico de despedida. Era 
uma conversa sobre o que fizemos, sobre o que aconteceu e eram anunciadas 
as possibilidades de eventos e ocorrências futuras.  Hoje entendo que estáva-
mos avaliando o dia e fazendo os registros mentais do que aprendemos, pois 
nesse momento a Tante Isolde lembrava o que fizemos e como cada um se 
comportou.

Uma lembrança importante que emergiu enquanto recordava e 
revivia aquela fase tão distante de minha vida, foi a visita de Tante Isolde e 
do pastor Buch à minha casa. Dessa visita lembro que Tante Isolde queria ver 
onde eu brincava e a levei para o local onde ficavam os coelhos e as galinhas, 
e onde havia uma grande rocha arredondada na qual, e em torno dela, vivi 
incontáveis momentos de minha infância um tanto solitária quando estava 
em casa. Lembro também da mesa do café que foi organizada com cucas e 
doces caseiros para acompanhar a visita, pois eu e minha irmã éramos alunos 
dessa professora, bem como um primo e duas primas.

Sobre o convívio com os primos, não tenho certeza, parece-me que 
éramos de classes diferentes, mas convivíamos no mesmo salão cada qual 
reunido em mesas definidas para cada grupo. Apesar das tarefas realizadas 
no contexto das mesas, havia momentos em que reuníamos todos os alunos 
do jardim de infância e do primeiro ano, os grandes e os pequenos, mas eu 
era muito centrado em mim e em meus colegas, e lembro da Tante Isolde 
sempre estimulando a formação de novos grupos.

Hoje sei que essa visita faz parte dos propósitos teóricos da Peda-
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gogia Waldorf na medida em que propõe que as famílias estejam juntas no 
processo educativo e escolar. Eu não pude perceber esse empenho familiar, 
pois meus pais eram separados. Poucas vezes vi meu pai envolvido com essa 
preocupação e minha mãe sempre muito ocupada para dar conta das incon-
táveis tarefas de casa e das costuras que fazia para conseguir algum dinheiro 
complementar. 

Ainda como lembrança das rotinas nessa fase, cabe destacar a arru-
mação de nossa mesa de trabalho e limpeza do ambiente ao final do dia. 
Lembro do empenho e da responsabilidade que desenvolvemos ao participar 
da organização e realização da festa junina e da quermesse da igreja, bem 
como da organização e ensaio dos cenários para as peças teatrais.

Os saberes que permearam a educação desenvolvida por Tante Isolde

Atualmente ao mergulhar na fenomenologia, inerente e gerada, a 
partir dos textos literários e dos trabalhos científicos de Johann Wolfgang 
von Goethe – que foram  decodificados, desenvolvidos e propagados princi-
palmente por Rudolf Steiner - identifico a Steigerung2 como a matriz desen-
volvida pela Tante Isolde, ao evidenciar em suas ações a tríade intensificação, 
sensibilização e ritmo.

Intensificação das potencialidades emergentes, sensibilização para 
o entorno e para as potencialidades inatas de cada criança e cada pessoa em 
formação e o ritmo que é pessoal e individual, com o qual cada pessoa esta-
belece sintonia com o mundo e com seu meio social, cultural e de cosmovi-
são. A consciência e o respeito a esses três importantes atributos goethianos 
possibilitam a construção de personalidade centrada em referenciais que são 
simultaneamente pessoais/individuais e grupais/coletivos.

Com esse propósito destaca-se a intensificação, como percepção 
sensorial acurada, que se desenvolve com a observação espacial do ambiente 
no qual a criança interage, identificando o que a sensibiliza de forma mais 
significativa como as interações entre as cores, os cheiros, as característi-
cas e as particularidades do meio e dos aspectos materiais e imateriais nos 
quais estão presente na vida de cada pessoa. Esse processo se fundamenta 
como referencial importante para a valorização dos sentidos por meio do 
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aprimoramento das modalidades sensoriais de visão, olfação, audição, gusta-
ção e tato que se caracterizam como percepção e modulação de temperatura, 
textura e pressão. Esses sete sentidos viabilizam e possibilitam as sensibiliza-
ções, o que poderá viabilizar no futuro, melhor intuição para perceber o que 
é sutil e referencial para a liberdade como preconiza Rudolf Steiner, em sua 
vasta e complexa obra. 

Destaca-se a sensibilização como processo que possibilita alcançar 
a consciência, a imaginação e a fantasia, inerente ao tema e aos integrantes 
que promovem a vida na comunidade educativa. A sensibilização integrada à 
intensificação e aos ritmos se caracteriza como envolvimento para compreen-
der os meandros da imaginação. Dessa forma a percepção do meio ocorre 
de forma totalizante, pois o todo é percebido como processo perceptível. Eu 
vivenciei esse processo com a observação do crescimento e desenvolvimento 
do abacate, já relatado, o que certamente causou mudanças em todos nós que 
participamos dessa observação coletiva, que certamente contribuiu com o 
processo de metamorfose no qual todos estávamos envolvidos. 

Ainda cabe destacar que o ritmo nesse contexto teórico se caracteri-
za como a percepção da cadência que dinamiza o ambiente. É a possibilidade 
de observar e perceber o fenômeno e compartilhar o que sente e o que vê 
com o que realiza, percebe e intui. É preciso ter claro que nada está inerte 
e parado. Os ritmos são sutis e silenciosos como no crescimento do abaca-
te, mas são também acelerados e sonoros como decorrência do recreio em 
que todos corriam e brincavam gritando, se expandindo a plenos pulmões. 
Essa diversidade e pluralidade caracterizam um foco importante do processo 
educativo.  

 A perspectiva tríplice presente na fenomenologia goethiana se 
caracteriza como mais uma nuance do processo que rompe com a tradição 
dualista e binária que perfaz o cotidiano civilizatório no qual estamos imer-
sos. A postura triádica tem a característica de consolidar suas posições com 
três pontos referenciais, que são ontológicos, os quais possibilitam equilíbrio 
como equivalência de três posições que se integram e que interagem entre si, 
ou seja: o corpo material; o corpo imaterial (alma / mente); o corpo transma-
terial (espírito/cosmos) (KEIM, 2017, apr. 3.2).

Esse aspecto triádico na educação aponta para uma dinâmica 
descrita a seguir, que tem a finalidade de apontar cinco aspectos que envol-

A educação Waldorf no século XXI



138

vem essas três abordagens corpóreas para apontar como se constitui o Eu 
Cósmico, como decorrência de metamorfoses que cada pessoa possibilita ao 
seu Ser. Assim, aponto que o Eu é real, contextual, absoluto, trimembrado e 
imortal, constituído por triangulações caracterizadas como:

- dimensão corpórea que é simultaneamente material, imaterial 
(alma e mente) e transmaterial (espírito e cosmos)

- dimensão vital que incorpora exterioridade, interioridade e 
profundidade (dimensão cósmica e transcendente)

- dimensão de trimembração social, caracterizada como fraterni-
zação que incorpora a reciprocidade social inerente à esfera das relações 
econômicas; como responsabilidade democrática inerente à esfera das rela-
ções humanas; e como libertação caracterizada como ação que organiza e 
constitui o libertas que é a essencialidade do humano, inerente à esfera cultu-
ral e espiritual.

- dimensão de interação vital, caracterizada pela partilha e trocas 
solidárias; pelo senso político e jurídico mediado pela forma como cada 
pessoa lida com as forças e poderes inerentes às relações sociais e, portanto, 
morais, como a radicalidade a favor da organização do social; e pela percep-
ção espiritual e cultural mediada pela ética como radicalidade a favor da vida 
que é a essencialidade de cada pessoa.

- dimensão de anima, ao caracterizar o Eu Cósmico por meio do 
impulso sensível, do impulso formal e do impulso lúdico.

Esses aspectos têm o propósito de apontar que a mente de cada 
pessoa se organiza de forma tal, de modo metafórico, como a saída da condi-
ção de interno em um ovo, para o desenvolvimento de suas interações vitais. 
Essa descrição das triangulações com os cinco aspectos geradores do Eu foi 
desenvolvida depois de muita meditação, para compreender como se dá o 
desenvolvimento das metamorfoses que nos constituem como ser vital e 
vivente com responsabilidades planetárias. A representação que elaborei 
para apontar esse processo se apresenta como uma pirâmide, a qual está 
disponível em apresentação (power point) no site www.profjacob.com.br.

 A perspectiva que adoto nesse texto tem o propósito de desafiar o 
procedimento convencional da ciência com base na abordagem empírico-
-analítica, frente ao que é apontado pela fenomenologia goethiana, que se 
caracteriza como postura dinâmica e não como metodologia pré-estabeleci-
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da. Essa é uma questão que demanda empenho de pesquisadores das ciências 
humanas e da educação, ao incorporar procedimentos, propostos por Jonas 
Bach Junior (2019) e por Ernesto Jacob Keim (2016).

Esses pressupostos apontam que a fenomenologia lida com a pers-
pectiva de ampliar os questionamentos referentes ao tema em estudo, para 
compor e diversificar a visão sobre o que caracteriza o cenário, e o que vem a 
ser o fenômeno a ser percebido. 

Desta forma o processo educativo amparado na fenomenologia 
goethiana se caracteriza em síntese, como exercício que tem como foco 
educar o olhar para o outro, na tentativa de superar a visão individual e 
pré-concebida que gera preconceitos e processos de exclusão. Esse olhar 
constitui um processo de interação dinâmica que possibilita a promoção de 
metamorfoses na essência de quem participa do processo educativo.

 É a simetria e a complementaridade que se desenvolvem por meio 
da dinâmica alquímica entre dividir e fundir, intensificar e neutralizar. É atra-
vés da oposição e da transposição para o mundo da percepção que nascem os 
conceitos, e resulta assim a apreciação e cria-se a estética como objeto.

A simetria e a complementaridade se manifestam na formação da 
criança na medida em que ela imita e se retrata nas ações, posturas e atitu-
des das pessoas com as quais ela convive. O mundo da criança é constituído 
pelo seu entorno imediato, caracterizado pelos diferentes cenários sociais ao 
qual pertence e convive de forma mais subjetiva e intuitiva do que objetiva, 
ao perceber, incorporar e experimentar por imitação o que é para ela um 
misto de realidade e percepção em construção. Essa dinâmica que deve ser 
respeitada e estimulada pelos professores e familiares adultos, constitui-se 
como base de como a realidade futura será percebida e desfrutada. Aí estão 
as brincadeiras e as diferentes representações carregadas de muita fantasia e 
expressões as mais diversas.

A educação nesse contexto dispensa provas e avaliações formais, 
pois o ambiente livre e cooperativo mostra o potencial criativo e de relação 
de cada um, servindo como agente de diagnóstico para interações e inter-
venções do docente. Essa participação do docente, com base nessas percep-
ções, tem a possibilidade de capacitar os estudantes a formular seus próprios 
pontos de vista, em lugar de memorizar conteúdos efêmeros e desconexos. 

É papel dos docentes nessa perspectiva, viabilizar meios que 
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possibilitem aos estudantes, a construção e organização de uma racionalidade 
crítica, amparada em evidências oriundas de experiências vivenciadas com 
orientação e postura de valorização do vivido e experienciado. Dessa forma a 
criança ao observar e sentir o meio ambiente próximo, cria argumentos sobre 
seu próprio corpo e sua vida, incorporando que ela também se metamorfo-
seia, gerando a capacidade de, na vida adulta, perceber e lidar com novos e 
cada vez mais complexos desafios. Nesse processo a pessoa confia plenamen-
te nos adultos que estão a sua volta e nesse ponto se destaca a responsabili-
dade do docente que acompanha a criança nos primeiros setênios, pois ali 
está se formulando o código de vida que vai reger toda a sua vida social e 
anímica futura.

Essa percepção de fora para dentro mostra a importância das 
formas como são apresentadas para as crianças a perspectiva de ciência, arte 
e cultura. Esses aspectos, segundo Rudolf Steiner, são referenciais fundamen-
tais para elaborar os fundamentos de humanidade dos humanos que atuarão 
no futuro. A abordagem de ciência, arte e cultura a que me refiro, perpas-
sa aspectos relevantes da liberdade como responsabilidade, fraternidade, 
respeito mútuo e interação coletiva, pautada no referencial de todo humano 
ter direitos e deveres para manter a vida com dignidade.

Neste artigo/história de vida, compreendi que os anos inicias de 
escolarização, caracterizam-se como oportunidade de a criança aprender a 
lidar com a relação Eu, Tu e Eles, sentindo como quem participa, decide, 
interage e acata proposições alheias. É o aprendizado e percepção das dife-
renças e dos diferentes, ao criar de forma inicial, os referencias de alteridade 
fundamentais para a condição de liberdade no coletivo que é a vida em socie-
dade. Nessa dimensão, também se evidencia a necessidade de percepção dos 
ritmos que se integram, considerando a diversidade e a simultaneidade das 
ações que são brincadeiras, mas se configuram como posturas sérias e inse-
ridas no contexto do possível e viável daquele momento da vida de cada um.

O brincar da criança, com predominância de subjetividade e fanta-
sia sobre a objetividade e realidade, possibilita que ela perceba como seu 
corpo e sua mente constroem os meios com os quais conduzirá sua vida 
futura, apesar de não ter consciência de estar vivendo esse processo. Dessa 
forma, os docentes têm a função de desenvolver condições propícias para o 
desenvolvimento das percepções e compreensões dos estudantes/crianças, ao 
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viabilizar o desenvolvimento equitativo das percepções ambientais e vitais, 
reais e anímicas, por meio de todas as modalidades sensoriais, dando opor-
tunidades equivalentes para o desenvolvimento de todas, sem que algumas 
sejam prioritárias no processo de interação da criança com o mundo. 

Cabe destaque que a qualidade dos brinquedos está na possibilidade 
deles oferecerem o máximo de possibilidade sensitivas, e máximo de oportu-
nidades imaginativas, assim, os brinquedos devem ser protótipos capazes de 
desencadear percepções e sensibilizações referenciais de vida, bem como de 
diversidade criativa e crítica e não devem ser réplicas perfeitas da realidade.

Nessa abordagem o fundamental é a qualidade integrativa de sensi-
bilizações que as atividades venham desencadear nas crianças. Deve estar 
claro que qualidade integrativa não significa quantidade de estimulações. 
Sempre me refiro ao fato de a cadeira de balanço e/ou a rede serem instru-
mentos fundamentais para a equipagem de um laboratório, pois é nesses 
momentos que os saberes se organizam e se transformam em relances de 
sabedoria criativa e crítica.

O que é percebido como algo sentido por diversas modalidades 
sensoriais, passa a ser registro mais bem agregado ao Ego Sum da pessoa. 
Esse será certamente referencial em muitas ações e decisões futuras. Essa 
percepção múltipla poderá se caracterizar como agente que amplie a capaci-
dade reflexiva e perceptiva da pessoa adulta, dificultando a superficialidade e 
a divagação alienada, o que pode ser um elemento importante para superar 
a realidade de descarte a que estamos sujeitos pela realidade amparada na 
competição e acumulação individualista e individualizada.

Para encerrar trago a posição de Goethe, Schiller, Steiner e Freire 
de que devemos olhar para o além com base na possibilidade de trimembra-
ção social, que aponta o intelecto como possibilidade que corresponde ao 
constante processo de libertação para alcançar a liberdade como responsabi-
lidade com a vida com dignidade; ao Direito como oportunidade de compar-
tilhar de forma generosa e não competitiva as possibilidades de vida plena, 
e a economia como agente de partilha fraterna e inclusiva responsável pela 
saúde e vida plena de nosso astro base que é vivo e sente como sentem as 
mães, por isso, vida longa à nossa Pachamama (Mãe-Terra). 

Escrever este texto foi um deleite imensurável, tamanha a alegria de 
constatar agora ao completar 50 anos de magistério sempre em sala de aula, 

A educação Waldorf no século XXI



142

em todos os níveis do infantil ao pós-doutorado, revejo que a solidez dessa 
construção se caracterizou como resposta e fundamentação consistente para 
vencer e superar incontáveis desafios enfrentados e superados nessa trajetó-
ria que deverá ter ainda um prolongamento de no mínimo mais dez anos.

Essa exposição é um testemunho profissional de como o início de 
minha escolarização se manifesta no estilo e forma como redigi este texto, o 
qual se caracteriza como um preito de homenagem e gratidão post mortem 
para a fantástica e inesquecível Tante Isolde e ao pastor Bush e in vivo para 
a querida Tante Janzigue, com quem depois de tantas décadas, consegui 
desfrutar de lembranças que arrancaram lágrimas e possibilitaram reorde-
nar aspectos abertos e inconclusos de minha vida, ao compreender como a 
responsabilidade do docente pode gerar pessoas sensíveis que valorizam a 
vida, como também pode gerar pessoas que evidenciam a barbárie, a exclu-
são e a miséria, para garantir seu espaço solitário no alto de uma pirâmide 
cercada de nuvens que embaçam a visão do todo, que se constitui na eterni-
dade e no infinito, cuja névoa de suas ilusões aponta apenas para uma reali-
dade frágil e efêmera, restando-lhes também o esquecimento e a rejeição da 
história. 

Como fechamento desse texto, mas nunca como conclusão dessa 
reflexão, busco formas para garantir clareza de visão panorâmica do que fiz 
e faço como educador, que alimenta a perspectiva e o propósito de ter estu-
dantes e companheiros de jornada, que depois de décadas consigam avaliar 
o quanto as ações que desenvolvi como docente e como cidadão do mundo, 
contribuíram para a compreensão da vida como processo eterno e infinito, 
que viabiliza voos cada vez mais largos para ampliar a bondade, a amorosida-
de e a misericórdia esperançosa como foco de vida com dignidade.

Notas
1 Adoto a expressão pedagógico-didática em confronto à expressão didático-pedagógico, pelo fato 
de que a pedagogia representa, de forma breve, pensar a educação que farei, e a didática representa 
as formas e meios utilizados para promover o processo desejado. Assim, essa observação se ampara 
na posição de que devemos inicialmente planejar e saber o que faremos para então realizarmos o 
esperado e planejado, em lugar de fazer para depois pensar no que foi feito, como possibilidade 
de busca de confirmações ou promover debate e reflexão para corrigir e superar mal feitos.

2 Steigerung representa - de forma sintética - intensificação, sensibilização e ritmo, conforme 
Jonas Bach Jr (2019). Durante uma aula com estudantes de graduação do setor litoral da 
UFPR, na qual trabalhava a questão da natureza epistemológica da fenomenologia goethiana, 
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trabalhando em especial como esse referencial fundamenta a abordagem de fazer ciência, 
sentia dificuldade para encontrar uma expressão em nosso idioma que reunisse as derivações 
de sensibilização, intensificação e ritmo, quando do pátio vinha o som do berimbau de uma 
roda de capoeira. Como um relâmpago, eclodiu a palavra paranauê como aquela que seria a 
expressão em português de Steigerung. Na apresentação 3.2 do conjunto de power point do site 
www.profjacob.com.br, apresento o esquema Abordagem de Investigação e Pesquisa Científica 
no Contexto Paranauê, que aponta os aspectos que referendam essa abordagem de fazer ciência.
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