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O que o ser humano necessita saber e 

conhecer para a ordem social estabelecida 

Não é o que temos que perguntar, 

e sim, que potencial há no homem 

E o que pode nele se desenvolver. 

Assim será possível trazer à ordem social 

novas forças procedentes da geração jovem. 

Desta maneira, sempre viverá nesta ordem social 

O que fizerem dela os homens integrais 

que a ela se incorporarem, 

e não se fará da nova geração 

O que a ordem social existente quer dela fazer. 

 

Rudolf Steiner 
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RESUMO 

 

Na crise ambiental em que se encontra a humanidade gerada pela própria ação humana, a vida 

passa a ser considerada a partir das leis do mercado, da ordem econômica e tecnológica, em 

um pensar mecanicista e linear que fraciona o mundo, desconhece a diversidade em suas 

interfaces e subjuga os saberes tradicionais ao conhecimento científico. Em meio a esse 

cenário se faz necessário que se tenha a noção do quão pertinente é criar possibilidades de 

educar o indivíduo voltando-se para o desenvolvimento de um pensar e agir com autonomia 

capaz de possibilitar o enfrentamento das diversas crises contemporâneas que nos afligem, 

pois os tempos vigentes justificam a emergência desse objetivo que o mundo e as sociedades 

necessitam perseguir. Nesse contexto, o estudo teve como objetivo comparar o processo de 

ambientalização da educação em três escolas, segundo os princípios Steinernianos, 

promovendo assim, o diálogo educativo entre diferentes concepções e práticas pedagógicas 

relacionadas à questão socioambiental visando ao enriquecimento mútuo das experiências e 

princípios observados. A pesquisa teve como foco três escolas, a saber: uma particular, o 

Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI), outra pública, o Centro Estadual 

Experimental de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário (CEEEAS), ambas no município de 

João Pessoa, estado da Paraíba, e outra associativa, Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

(EWRDS), na vila de Serra Grande, no município de Uruçuca, Bahia. Para a realização deste 

estudo optou-se pela pesquisa de natureza qualiquantitativa com aproximações a uma 

abordagem etnográfica através da observação e de uma ênfase subjetiva nos motivos e 

percepções que os atores adotam para olhar e agir sobre o mundo. Para a coleta de dados 

foram realizadas observações sistemáticas do cotidiano escolar, a análise documental de 

dados secundários, como o Projeto Político-Pedagógico e os Planos de Curso das escolas, 

entrevistas semiestruturadas com professores, especialistas em educação, alunos e 

funcionários das escolas investigadas. A análise dos dados foi construída à partir da seleção, 

organização e classificação do material em núcleos temáticos organizados, compilados em 

tabelas e gráficos, analisados qualitativa e quantitativamente por meio da interpretação livre a 

partir da teoria desenvolvida no referencial. A partir dos dados apresentados, observou-se 

semelhanças em duas escolas quanto à metodologia e concepções pedagógicas teóricas e 

práticas no processo de ambientalização da educação, as quais se apresentam numa 

perspectiva distinta em relação a terceira escola. Assim sendo, compreende-se que a 

Pedagogia Waldorf em seus princípios e fundamentos dada sua perspectiva holística, 

sistêmica, inter-trans-multidisciplinar e complexa, pode contribuir de modo relevante para a 

inserção da questão ambiental na educação. 

  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Pedagogia Waldorf. Processo Pedagógico.  
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ABSTRACT 

 

Nowadays we find ourselves in a scenario of environmental crisis, generated by human 

action, life starts to be considered from the market laws, and from economic and 

technological order, producing a mechanistic and linear thinking that fractures the world, 

ignores the diversity in its interfaces and subjugates the traditional knowledge of Humanity to 

scientific knowledge. In the midst of this scenario, it is necessary that we have the notion of 

how pertinent is to create possibilities of educating individuals turning to the development of 

a thinking and acting with autonomy and capable to confront the various contemporary crises 

that afflict us. This time we are in validate the emergence of this objective in which the world 

and societies needs to pursue. In this context, this study aimed to promote the educational 

dialogue between different conceptions and pedagogical practices related to the socio-

environmental issue, aiming mutual enrichment of the experiences and principles observed in 

three schools. Our research focused on three schools, namely: one private, the Instituto de 

Educação Integrada (IPEI), another public, the Centro Estadual Experimental de Ensino 

Aprendizagem Sesquicentenário (CEEEAS), both in the municipality of João Pessoa, state of 

Paraíba, and another associative, School Waldorf Rural Dendê da Serra (EWRDS), in the 

village of Serra Grande, in the municipality of Uruçuca, Bahia. In order to carry out this study 

we opted for qualitative research based on ethnographic approach through observations and 

subjective emphasis on the motives and perceptions that the actors adopt to look and act on 

the world. To collect data, we used systematic observations of school daily life, and 

documentary analysis of secondary data such as the Political-Pedagogical Project and School 

Plans, and semi-structured interview with teachers, education specialist, students and 

employees of the investigated schools. The data analysis was constructed from the selection, 

organization and classification of the material in thematic nuclei made up of key-ideas that 

allowed a free interpretation from the theory developed in the referential. From the data 

presented, we observed similarities in two schools regarding methodology and theoretical and 

practical pedagogical conceptions in the process of environmental education, which are 

presented in a different perspective in relation to the third school. Therefore, it is understood 

that the Waldorf Pedagogy in its principles and foundations given its holistic, systemic, inter-

trans-multidisciplinary and complex perspective, can contribute in a relevant way to the 

insertion of the environmental issue in education. 

Keywords:  Environmental Education; Waldorf Pedagogy. Pedagogical Process. 
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INTRODUÇÃO 

 

A opção por esta temática se deve à experiência da autora como educadora na 

Escola Rudolf Steiner na cidade de Zurique, Suíça, no período entre 2004 e 2005, 

guiada pelos princípios da Pedagogia Waldorf (PW). Durante o contato com a escola 

foram observadas práticas contributivas para o estreitamento das relações entre as 

crianças e a natureza e, além da aprendizagem em si enquanto fim cognitivo vivenciou-

se uma intensiva sensibilização da relação do ser humano com seus sentimentos e o 

mundo, da sua vontade, num impulso para a ação e a autonomia do pensar e agir na 

vida. 

Temos como objetivo comparar o processo de ambientalização da educação em 

três escolas, segundo os princípios steinernianos visando ao enriquecimento mútuo das 

experiências e princípios observados em duas escolas de João Pessoa, uma pública, uma 

privada e uma escola associativa Waldorf em Uruçuca-BA.  

Precisa-se considerar a necessidade de buscar alternativas, estratégias e práticas 

didático-pedagógicas amparadas em saberes socioambientais capazes de contribuir para 

transformações no modo de ser, de viver e conviver da humanidade. 

As iniciativas que se voltam para a relação sociedade/natureza nos espaços 

educacionais, como a proposta da PW, constituem uma possibilidade de enfrentamento 

dos desafios presentes na sociedade contemporânea e globalizada. 

 Tal sociedade atrelada a um sistema econômico competitivo, excludente, 

causador de um mal-estar contínuo, acelerado cada vez mais pelas condições em que 

nos encontramos é resultado das benfeitorias da ciência e da tecnologia que vieram em 

detrimento da humanização do indivíduo contemporâneo em seus valores, 

simultaneamente, a valorização do mensurável e do quantificável. 

Nesse contexto, passou-se de uma visão ―naturalista de mundo‖, que 

compreende desde a Antiguidade à Idade Média, onde os processos da natureza eram 

considerados como resultado de fenômenos materiais e espirituais, para uma visão 

antropocêntrica, na Idade Moderna, marcada pelo Renascimento, os grandes 

descobrimentos, a mercantilização e a revolução industrial. 

Tais eventos contribuíram para o desenvolvimento do racionalismo científico 

como resultado de um processo sustentado pelas ideias de Bacon (método indutivo de 

investigação científica), Copérnico (heliocentrismo), Galileu (descrição matemática da 

natureza que exclui aspectos subjetivos), Descartes (decomposição do pensamento e dos 
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problemas em fragmentos e redisposição lógica), Newton (leis do movimento) entre 

outros que modificaram a relação do ser humano com a natureza por meio de um 

desenvolvimento tecnológico que a explora colocando-a ao serviço ilimitado do homem 

e para seu bem-estar (MORAES, 2010). 

Entretanto, apesar da supremacia do pensar cartesiano na abordagem do 

conhecimento ter sido responsável pelo desenvolvimento científico e tecnológico das 

sociedades, gerou também as crises contemporâneas com que nos defrontamos, 

decorrentes de um modo de viver, pensar e agir alienante, competitivo, individualista, 

voltado para o progresso material sem limites proporcionado pelo crescimento 

econômico e tecnológico à custa da natureza e do ser humano. 

A racionalização do mundo favoreceu a consolidação do capitalismo como 

sistema de produção econômica e de organização social bem como gerou a crise do 

pensamento contemporâneo. 

 O crescente aumento da produção econômica, dos bens e serviços 

desestabilizou as funções ecossistêmicas ambientais necessárias à continuidade da vida 

no planeta. 

 O aumento da pobreza e as precárias condições de vida da maior parte da 

população mundial juntamente com o aumento da concentração das riquezas trouxeram 

degradação ambiental, injustiças sociais. 

A própria ciência com sua abordagem linear e fragmentada do mundo, na atual 

realidade, não possui nos fundamentos de seu conhecimento científico, elementos 

capazes de solucionar os problemas da humanidade (Beck, 2011)  

Alguns acontecimentos, interpretações e teorias atuais nos permitem entrever 

novas possibilidades de olhar o mundo como um todo indivisível, onde tudo se articula 

e interage entre si em algo maior que constitui a realidade, no qual tudo é dinâmico, isto 

é, encontra-se em movimento num processo contínuo de dimensões complexas, que são 

indicativos de uma transição entre antigos e novos modos de ver, sentir, agir e estar no 

mundo. 

Segundo Morin (2011, p. 15): 

Obrigam-nos a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que 

está ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que 

causa desordens ou contradições em nosso entendimento. 

 

 Ainda sobre a complexidade Bohm (1992) afirma com base na física quântica, 

que o mundo está envolvido numa totalidade intacta em movimento fluente, na qual 
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cada parte manifesta é derivada de uma totalidade maior, reconhecendo assim a 

multidimensionalidade do mundo. 

O mundo atual se confirma em uma crescente contradição de progressos e 

retrocessos e a sua compreensão é permeada pela máxima na qual a vida, o ser humano-

natureza, segue a lógica do lucro (ADORNO, 1993), ou seja essa é a lógica do 

capitalismo e da ciência, fragmentando o inseparável (não há ser humano sem natureza 

e nem natureza sem ser humano, logo o próprio humano é natureza), pois produzir 

torna-se mais importante que usufruir e a vida é considerada para o trabalho e pelo 

trabalho, nada mais além dele (PEDROSA, 2007).  

Uma referencia à divisão do mundo entre centro e periferia, segundo Trotsky em 

sua teoria do desenvolvimento desigual e combinado seria aquele que concentra riqueza 

nos países pertencentes ao centro do capitalismo e a pobreza aqueles situados a periferia 

deste. (Trotsky, 2000) 

Os novos padrões de acumulação do capital como afirma Loureiro e Lamosa 

(2015) que ordenam o mundo em uma nova ordem econômica, combinam 

desenvolvimento desigual e capitalismo, resultando na propagação de problemas 

ambientais e intensificação do uso dos recursos naturais paralelo ao aumento da 

pobreza, da desigualdade de classes e aumento da concentração de riquezas. 

A atual crise é uma crise de dimensões planetárias que demanda uma mudança 

na forma de se perceber e compreender o mundo, as relações e inter-relações entre todos 

os organismos que vivem no planeta, dentro de uma nova escala de valores, hábitos e 

atitudes que corroborarão para novos estilos de vida que promovam um meio ambiente 

físico, mental e espiritual saudável. Assim, algumas questões se interpõem, a saber: 

Como farão as sociedades atuais para possibilitar uma cidadania ética a todos os seus 

membros? Como preparar-se e preparar as novas gerações para viver e conviver com 

harmonia e paz diante desses paradoxos?  

Nesse cenário de crise recorre-se à necessidade de superar o pensar e agir de 

modo exclusivamente racional e sem visão do todo, que limita a visão de mundo a 

explicações simplistas e reducionistas e nos faz agir de modo ingênuo e conservador. 

 Apesar da boa intenção de alguns educadores em colaborar para a superação 

desse paradigma, não basta ensinar o que é ecologicamente correto, para que o aluno 

compreenda essa premissa e transforme o seu comportamento e assim por diante, até 

que se transforme a sociedade, pois isto seria uma forma simplista de compreender o 

processo pedagógico, tendo em vista que: 
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[...] ―nós somos uma síntese de nossas características individuais e hereditárias 

na interação com os padrões da sociedade à qual pertencemos‖. (GUIMARÃES, 2006, 

p. 14) 

A partir deste contexto é crucial uma mudança de paradigma no que se refere ao 

modo de ver o mundo, o ser humano e a educação na construção das relações que 

estabelecemos ao longo da nossa vida com o planeta. 

Diante disso deve-se buscar novos caminhos viabilizadores de soluções que 

perpassam também fundamentalmente pela educação que leve a pensar e agir de modo 

autônomo, e assim produzir transformações no modo de conceber o mundo, a vida, o 

homem, a educação e a prática pedagógica. 

O futuro está cheio de incertezas e instabilidades para as quais crianças, jovens e 

adultos não estão sendo preparados, pois as necessidades atuais e futuras da humanidade 

dependem de uma consciência coletiva e individual capaz de compreender as mudanças 

e proporcionar a todos uma oportunidade de educação. 

Segundo Moraes (2010), a responsabilidade consigo mesmo, com a sociedade e 

com a natureza será o principio básico do movimento de educação para uma nova era. 

Faz-se necessária a união dos indivíduos em um movimento coletivo, com uma 

identidade e intencionalidade, de dimensões politicas interagindo numa relação das 

partes entre si que vai além da soma das partes, que no caso do aluno, trabalharia na sua 

formação de cidadão engajado ativamente no processo de transformação social 

(GUIMARAES, 2004) mas se coloca o desafio de construir unidade em um mundo 

individualista e fragmentado.   

Nesse sentido, Rudolf Steiner, que já intuía a crescente expansão da 

problemática socioambiental com a qual haveriam de se deparar mundialmente as novas 

gerações no decorrer do século XX, identificou a necessidade de um pensamento para 

além dos conhecimentos científicos e técnicos, ou melhor, possibilitador de uma visão 

atual, complexa, global e multidimensional com liberdade, criatividade e iniciativa, 

frente às decisões exigidas pela responsabilidade social.  

Em todo o processo pedagógico, em especial quanto a dimensão ambiental da 

educação, a PW vem buscando práticas educativas que articulam o humano à natureza e 

contribuem com essa complexa tarefa uma vez que nas últimas décadas tem alcançado 

bons resultados. 

Para isso, usando a compreensão fenomenológica como orientação filosófica 

para a análise de um fenômeno, Steiner associava a necessidade de considerar no 
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processo de construção do conhecimento pelo observador uma valorização, 

intensificação e dinamização das questões da afetividade humana, articulando razão e 

emoção, ciência e arte como parte do ato de conhecer, conhecendo o mundo para mudá-

lo e com a mudança realizada, ser transformado por ele. 

Esta pesquisa se propõe a realizar um diálogo entre conceitos, práticas e ações 

educativas segundo princípios que enfoquem a relação ser humano - meio ambiente -

sociedade considerando as contribuições da PW para a ampliação do processo de 

ambientalização da educação, numa abordagem interdisciplinar e complexa. 

Portanto, a hipótese desta pesquisa é que a PW é capaz de contribuir de forma 

relevante na inserção da questão ambiental na educação, seja na perspectiva pedagógica 

seja em outras perspectivas, como da gestão e da infraestrutura escolar. 

Para tanto, as questões norteadoras são: Como formar indivíduos capazes de 

pensar e agir com autonomia e de responder às múltiplas crises contemporâneas? Em 

que medida a PW pode contribuir para uma educação integral, autônoma e libertadora? 

Como articular a teoria e a prática educacional com a abordagem dos problemas 

ambientais? Como promover o diálogo entre diferentes concepções e práticas educativas 

entre os profissionais que atuam nesse campo? 

 Pressupondo-se um caminho para atingir tal objetivo se percorre esse caminho 

por meio de objetivos específicos como: a) analisar no Projeto Político Pedagógico 

(PPP) a interdisciplinaridade da Educação Ambiental (EA), a educação para o 

pensamento autônomo e a relação escola-comunidade; b) observar a dinâmica da 

relação professor-aluno; c) observar a relação com a comunidade buscando reconhecer a 

interação indivíduo-sociedade e meio ambiente; d) observar a sustentabilidade nos 

aspectos físicos e infraestruturais das escolas: arborização, espaço aberto, gestão de 

água, energia, lixo e nutrição; e) proporcionar aos educadores uma visão geral dos 

princípios e fundamentos da PW; f) promover o diálogo educativo entre diferentes 

concepções e práticas pedagógicas relacionadas à questão socioambiental g) contribuir 

para uma sensibilização dos professores quanto à ampliação da ambientalização na 

educação tomando como referência a PW. 

Diante disso, pretende-se a partir da Pedagogia Waldorf contribuir para o 

enriquecimento da discussão sobre a possibilidade de uma formação humana que 

transforme as atuais dinâmicas de relação entre o ser humano e a natureza trazendo 

conhecimentos específicos de um contexto educacional alternativo e ainda pouco 

explorado pela pesquisa em EA. 
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Portanto, o trabalho está organizado da seguinte maneira:  

Na primeira parte, o Referencial Teórico, com apoio de autores no assunto, 

apresentam-se os sentidos da relação sociedade-natureza; a EA e contexto escolar; 

práticas pedagógicas; macrotendências político-pedagógicas da EA brasileira; PW; 

contribuições de Rudolf Steiner; princípios e fundamentos da PW; currículo das escolas 

Waldorf. 

Na segunda parte, apresenta-se o desenho metodológico da pesquisa, isto é, os 

caminhos percorridos no decorrer do trabalho por meio de uma abordagem 

qualiquantitativa, os métodos para a obtenção dos dados e o procedimento para a análise 

dos mesmos.  

E na terceira parte, desvelam-se os resultados dos dados compilados nos núcleos 

temáticos que conformaram a análise e interpretação dos dados permitindo a observação 

comparativa do processo pedagógico na ambientalização da educação entre as escolas 

escolhidas. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A relação sociedade-natureza tem historicamente sido orientada por visão 

naturalista e biologizante do meio ambiente que pouco considerou os aspectos relativos 

à ação humana, enquanto sujeito social neste meio, também devido à tendência 

fragmentária do conhecimento em disciplinas, faltando assim a percepção e o 

entendimento da complexidade das interações que constituem esta relação 

Em uma abordagem crítica da EA, a relação entre a sociedade - natureza é 

considerada dentro de um contexto político e cultural onde as questões socioambientais 

são entendidas como resultado da ação humana, dentro dos processos socioambientais 

nos quais tais interações ocorrem (FLICKINGER, 1994). 

Carvalho (2003; 2011) propõe que os diversos sentidos percebidos nessa relação, 

ajudariam no desenvolvimento da capacidade de compreender, interpretar e agir do 

indivíduo no mundo. 

Tais sentidos devem estar atrelados às condições sócio-históricas de produção 

que trazem à tona a percepção das diferenças ideológicas e conflitos de interesses que se 

embatem entre si pelo domínio do campo ambiental. 
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Corroborando com Carvalho (2003, 2011), Grün (1995, p. 83), enfatiza que 

―analisar as questões ambientais considerando a dimensão histórica em que se inserem 

faz com que se confrontem as ideologias e interesses dessas posições contrapostas 

dentro do referido campo‖. 

Sendo assim, segundo Thomas (1889), se confrontam diferentes visões da 

relação homem-natureza, de acordo com os aspectos histórico-políticos e culturais 

característicos ao longo dos tempos.  

Ainda segundo o autor, nos séculos XVI e XVII prevaleceu a ideia de natureza 

selvagem e esteticamente desagradável e no período medieval e renascentista, a ideia de 

ordenar o mundo natural, segundo um senso utilitário. 

 Já no século XIX com o romantismo prevaleceu a visão da natureza como 

restauradora da vitalidade do indivíduo em sua essência biológica, estética e moral 

devido a degradação ambiental trazida pela Revolução Industrial. 

Por fim, nos meados do século XX, expandiu-se a ideia de usar racionalmente o 

meio ambiente para a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, consolidando-

se cada vez mais o predomínio, conflito e distanciamento entre estes e a natureza.  

Vivemos hoje, na história da humanidade, um grande paradoxo, com enormes 

avanços e conquistas científico-tecnológicas e ao mesmo tempo um crescente processo 

de desumanização, sem cidadania, aumento da pobreza, analfabetismo, da degradação 

ambiental e das injustiças sociais (MORAES, 2010). A autora acrescenta que o mundo 

vive um cenário de profundas e aceleradas transformações, de dimensões política, 

econômica, social e espiritual, que configuram uma nova desordem ao invés de uma 

nova ordem (DRUCKER, 1989). 

Segundo Leff (2002) a crise ambiental presente nos tempos atuais é também a 

crise da razão, pois os desequilíbrios ecológicos comprometem a sustentação da vida 

produzindo pobreza e desigualdade social sem precedentes; enquanto que o próprio 

pensamento ocidental fragmenta o conhecimento e aprisiona assim o mundo 

economizado num insustentável processo de produção e a civilização em crise reconduz 

à reconstrução do mundo em suas dicotomias insustentáveis sobre as leis da natureza e 

os sentidos da cultura. 

O meio ambiente, passa a requerer outra visão, além da biológica e econômica 

que pudesse considerar as relações entre sociedade - meio ambiente - natureza, dentro 

de uma consciência onde as questões ambientais fossem vistas de forma crítica, 

complexa e não fragmentada.  Os conflitos pelo uso e posse dos bens ambientais, o 
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desenvolvimento e o modo de vida ocidental pouco sustentável conduzem a sociedade a 

uma abordagem social dos problemas advindos da crise ambiental, que são também 

sociais. 

Historicamente, a espécie humana e o desenvolvimento produziam já impactos 

sobre o mundo natural, mas após a Segunda Guerra Mundial, o antagonismo entre USA 

e União Soviética, a Guerra fria, a corrida armamentista, a divisão política do mundo 

em dois, motivaram o aparecimento de movimentos de contracultura, seguidos pelo 

crescimento dos países capitalistas e socialistas.  

O aumento da produção e consumo de bens e serviços com uso ilimitado dos 

recursos naturais exigido pelo modelo de desenvolvimento vigente por meio do 

acelerado desenvolvimento científico e técnico levaram a um quadro de degradação 

social e ecológica (SACHS, 2002; DIEGUES, 1992).  

Além dos fatores acima descritos, a publicação do livro A primavera silenciosa, 

de Rachel Carlson, levou ao surgimento de uma consciência socioambiental mundial, 

pois a denuncia dela revelou, a principio, um problema ecológico que era a destruição 

dos pássaros pelos agrotóxicos, contudo, serviu de argumento para os movimentos 

socioambientais. 

No Brasil, o surgimento da questão ambiental emergiu de fatores externos como 

a difusão dos eventos ambientais e a ação de órgãos internacionais, nacionais e 

governamentais; fatores internos como a constituição, a partir da década de 1960, de 

entidades ambientalistas da sociedade civil - movimentos sociais e ONGs - e com a 

expansão gradual desse ideário na comunidade científica, nos órgãos governamentais e 

posteriormente entre setores das populações tradicionais, como foi o caso dos 

seringueiros. (LIMA, 2011, p. 33). 

A preocupação com as questões ambientais no Brasil foi tardia em relação aos 

demais países, e caracterizou-se pela articulação entre os problemas ambientais e 

sociais, pois os impactos e riscos ambientais atingiam primeiramente as classes sociais 

menos favorecidas da sociedade. 

A emergência da crise ambiental no Brasil foi ignorada inicialmente devido ao 

entendimento de que a desigualdade e a injustiça social eram os principais problemas e 

a temática ambiental era desnecessária, fatos que fizeram retardar a organização das 

entidades ambientalistas e as demais em torno desta temática. 

O pensamento desenvolvimentista de que o ambiental era um obstáculo ao 

crescimento econômico criado pelos países ricos contra os países pobres, superado com 
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a difusão das propostas de desenvolvimento sustentável, evidenciou a causa dos 

problemas ambientais no próprio modelo de desenvolvimento que estava sendo criado. 

No Brasil, no contexto político autoritário na década de 1970, a pouca 

politização da questão ambiental que não concebia a articulação dos aspectos sociais e 

ambientais era vista como ideias da classe média e só recentemente foram expandidas a 

setores populares da sociedade.  

As diferentes iniciativas que tinham como foco as questões ambientais no 

contexto nacional e internacional, transmitidas ao grande público mundial, por meio de 

reflexões e diferentes interpretações, causas e soluções da crise ambiental, resultaram 

em uma diversidade de concepções científicas, político-ideológicas e éticas (LIMA, 

2011) por parte de diferentes grupos sociais, formando o campo da EA e o pensamento 

ambiental contemporâneo.  

Com o crescente processo de industrialização e urbanização os problemas 

ambientais se agravaram emergindo de discussões sobre a Educação Ambiental a 

necessidade de transformação da sociedade e da educação através do repensar das 

relações entre a sociedade e a natureza, dentro de uma perspectiva política e cultural. 

 Assim, a atuação do educador ambiental no contexto em que se insere, enquanto 

intérprete das ―interpretações socialmente construídas‖, será na tentativa de ampliar sua 

compreensão da relação sociedade-natureza contribuindo para construção de novas 

formas de lidar com o mundo, consigo mesmo e com a natureza. 

        

1.2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONTEXTO ESCOLAR 

 

A problemática ambiental advém do modo como a relação sociedade-natureza 

acontece especialmente se considerarmos a variante do desenvolvimento econômico, em 

articulação permanente com os problemas socioeconômicos e o modus vivendi 

capitalista da sociedade atual. Pois segundo Horkheimer (2002), a raiz dos problemas 

sociais, econômicos e ambientais é idêntica. 

A moderna insensibilidade para com a natureza é de fato apenas uma 

variação da atitude pragmática que é típica da civilização como um 

todo [...]. A história dos esforços para subjugar a natureza é também a 

história da subjugação do homem pelo homem [...]. O conflito dos 

homens na guerra e na paz é a chave da insaciabilidade da espécie e 

das atitudes práticas resultantes disso, bem como das categorias e 

métodos da inteligência científica, nos quais a natureza aparece cada 

vez mais sob o aspecto de sua exploração eficaz. Essa forma de 

percepção determinou também o modo pelo qual os seres humanos se 
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concebem reciprocamente nas suas relações econômicas e políticas 

(HORKHEIMER, 2002, p. 108, 112).  

 

Assinalamos então inequivocamente que a inter-relação da questão ambiental 

com as questões sociais, econômicas e culturais se confirma peremptoriamente por meio 

do próprio aspecto histórico de subjugação do homem pelo homem, dos valores 

instituídos e das relações de poder dominantes. 

Assim, a natureza enquanto objeto na visão do paradigma fragmentador 

científico de forma cristalizada nos conteúdos curriculares levou as sociedades 

industriais ocidentais capitalistas a tratarem-na de modo utilitário, técnico e científico, 

pelas escolas e universidades, com um enfoque burocrático, especificista e robótico, que 

distanciou a consciência do todo e da realidade complexa global. 

Segundo Lima e Layrargues (2014), em meio a tal contexto os modelos de 

desenvolvimento vigentes criam nas sociedades mecanismos de acumulação do capital 

que se potencializam em formas de dominação, desigualdade e injustiça social, política, 

ambiental, cultural e econômica. Tais dimensões se articulam e se inter-relacionam de 

modo complexo num cerne fragmentador que permeia as relações indivíduo-sociedade, 

sujeito e objeto do conhecimento, saber e poder, natureza e cultura, ética e técnica, 

definido pela concepção cartesiana de ver o mundo, que nos leva a compreender: 

[...] a necessidade de incluir no debate ambiental a compreensão dos 

mecanismos da reprodução social, de que a relação entre o ser humano 

e a natureza é mediada por relações socioculturais e de classes 

historicamente construídas (LIMA; LAYRARGUES, 2014, p. 29). 

 

A sociedade contemporânea reflete sob a perspectiva sócio-histórica e ambiental 

a busca constante do homem pelo domínio da natureza e do homem pelo homem como 

forma de atender às suas necessidades de exploração, determinando desse modo a 

própria relação homem, economia e sociedade. 

Como fruto da demanda para que o ser humano adotasse uma visão de mundo e 

uma prática social capazes de minimizar os impactos ambientais, surge a EA no 

contexto de uma crise ambiental reconhecida no final do século XX (LAYRARGUES; 

LIMA, 2014). 

Pois de fato, hoje mais do que nunca, segundo Brandão (1985, p. 7)  

A educação é, como outras, uma fração do modo de vida dos grupos 

sociais que a criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua 

cultura, em sua sociedade. Formas de educação que produzem e 

praticam, para que elas reproduzam, entre todos os que ensinam-e-

aprendem, o saber que atravessa as palavras da tribo, os códigos 
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sociais de conduta, as regras do trabalho, os segredos da arte ou da 

religião, do artesanato ou da tecnologia que qualquer povo precisa 

para reinventar, todos os dias, a vida do grupo e a de cada um de seus 

sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e entre os homens, 

trocas que existem dentro do mundo social onde a própria educação 

habita, e desde onde ajuda a explicar — às vezes a ocultar, às vezes a 

inculcar — de geração em geração, a necessidade da existência de sua 

ordem. 

 

A educação nas sociedades se desenvolve interdependente da concepção do 

conhecimento, da natureza, de ser humano, de sociedade dominante e da influência 

destas ao longo dos séculos. Considerando-se as incertezas e controvérsias presentes 

nesse contexto de crise econômica, política, ética, moral, ambiental, social, entre outras, 

pelo qual a sociedade atual atravessa, a educação desenvolve uma função de explicação 

dos processos de produção e que determinam suas condições econômica, cultural e 

política que caracterizam sua existência social (LOUREIRO, 2008, p.18). 

No Brasil, segundo documento do Banco Mundial (1996), a crise educacional se 

faz sentir por meio da precária organização dos sistemas de ensino, da falta de 

condições para garantir melhorias na sua qualidade, na insatisfação generalizada de pais 

e alunos e na existência de profissionais desmotivados.  

Tais reflexões apontam para a necessidade de mudanças em nossos discursos e 

práticas, no contexto em que estamos imersos, no sentido de buscar a formação de 

indivíduos capazes de pensar e agir com autonomia e enfrentar as múltiplas crises 

contemporâneas a partir do próprio processo pedagógico dos sistemas de ensino que 

reivindicam um ensino-aprendizagem enquanto: 

[...] resgate do ser humano [...] busca e descoberta de novas formas de 

pensar e compreender o mundo, de valorar as questões pedagógicas, 

de facilitar o resgate do potencial humano [...] a mobilização dos 

recursos internos dos indivíduos [...] o desenvolvimento de 

inteligências pessoais [...] o cultivo de valores humanitários, 

ecológicos e espirituais (MORAES, 2010, p. 111-112). 
 

Sendo assim o processo de ambientalização da educação enquanto integração da 

dimensão socioambiental no desenvolvimento da práxis pedagógica possibilitaria a 

ênfase na transformação da relação dos indivíduos entre si, com os outros e com a 

natureza de forma que não se resuma a simples práticas educativas cotidianas, mas: 

[...] ―como esta EA revisita esse conjunto de atividades pedagógicas 

[...], o ambiental é pensado como sistema complexo de relações e 

interações da base natural e social, e, sobretudo, definido pelos modos 

de sua apropriação pelos diversos grupos, populações e interesses 
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sociais, políticos e culturais que aí se estabelecem.‖ (CARVALHO, 

2003, p. 56). 

 

A EA seria um projeto político-pedagógico capaz de contribuir para a formação 

e atuação de um ―sujeito ecológico‖ como ressaltado por Carvalho (2012, p. 65), 

enquanto um ―modo de ser e viver orientados pelos princípios ecológicos‖.  

A EA como parte essencial da formação humana integral possibilitará 

transformações nas relações homem - sociedade - natureza enquanto experiência 

educativa capaz de subsidiar o ser humano na busca de um novo paradigma que 

viabilize mudanças na sua realidade a partir das questões culturais, individuais e 

subjetivas. Tal sujeito ―consciente‖ da crise multidimensional de seu contexto estaria 

assim apto a perceber, questionar e atuar no meio socioambiental para a busca de 

soluções das questões ambientais. 

 

1.3 PROCESSO PEDAGÓGICO 

 

A prática pedagógica enquanto processo é influenciada (MORAES, 2010) pelo 

modelo de ciência hegemônico vigente nas teorias de aprendizagem num determinado 

momento histórico, dialoga com o modelo científico, teorias de aprendizagem e práticas 

pedagógicas desenvolvidas em que subjaz a prática do professor em um determinado 

modelo de educação e de escola. 

O método cartesiano grande influenciador da ciência no século XIX 

(BEHRENS, 2005) continua no século XX, separando mente e matéria, dividindo o 

conhecimento em saberes especializados, reduzindo a visão do ser humano, de si 

mesmo e do todo, isto é, o saber e a ação são orientados pela razão e experimentação, 

resultando no culto do intelecto e exílio do coração (CARDOSO, 1995).  

A racionalidade e objetividade exacerbada na ciência têm sido questionadas nas 

últimas décadas por alguns educadores, como Freire (1992, 2011), Giroux (1997), 

Capra (1996), que se preocupam com o futuro das gerações. 

O desenvolvimento científico e tecnológico, resultado desse modo de pensar 

originado com Galileu Galilei e Descartes, que compõe a base científica para o século 

XX, segundo Cardoso (1995) desenvolve também as bases para a crise 

multidimensional que vivemos com a degradação ambiental, social e interior. Para 

Severino (1992): 
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A ciência legitimou assim a eficácia operatória, com a qual forneceu 

aos homens recursos reais elaborados para a sustentação de sua 

existência material. A técnica serviu de base para a revolução 

industrial, [...] o que ampliou, sobremaneira, o poder do homem em 

manipular a natureza (SEVERINO, 1992, p. 125). 
 

A crise no mundo, na educação, em todos os níveis de ensino, tem afetado 

diretamente professores e alunos, pois o processo pedagógico tem muitas vezes se 

restringido à reprodução, cópia e imitação do conhecimento, enfatizando o produto, o 

resultado, na memorização do conteúdo e no cumprimento de tarefas repetitivas que 

apresentam pouco significado para os alunos (BEHRENS, 2005).  

No atual momento histórico, a crise e a transição paradigmática têm influenciado 

a sociedade e a educação na busca de novos valores, atitudes e crenças necessárias ao 

enfrentamento dos inúmeros problemas do século XXI. 

A partir da ampliação dos espaços educativos formais, como a escola, para a 

população que passou a trabalhar nas cidades a partir da Revolução Industrial, as 

preocupações voltadas ao que seria ensinado ganha ênfase no campo da educação. A 

partir dessas preocupações algumas abordagens pedagógicas passam a predominar no 

contexto da prática educativa ao longo dos anos, tal como a abordagem tradicional, a 

escolanovista e a tecnicista, as quais apresentam aspectos específicos quanto à escola, 

ao professor, ao aluno, à metodologia. 

Na abordagem tradicional a escola é um ―local de apropriação do conhecimento‖ 

(SOUSA, 1998, p. 86) como preparação intelectual e moral, onde o professor de modo 

impositivo coloca para os alunos o conteúdo a se repetir, introjetar e reproduzir de 

maneira fragmentada e inquestionável, enquanto o aluno passivamente, sem questionar 

o objetivo, realiza tarefas, pois é considerado um adulto em miniatura (MIZUKAMI, 

1986). 

Nesse espaço a metodologia tradicional é composta por aulas expositivas dos 

conteúdos ministrados pelo professor, numa visão cartesiana baseada no escutar, ler, 

decorar e repetir, com vistas ao produto final do processo de ensino-aprendizagem. Um 

processo que privilegia a lógica, a sequência e a ordenação dos conteúdos, sem 

considerar que assim o aluno é considerado um objeto e não um sujeito do processo. 

A abordagem escolanovista é baseada em teóricos como Rogers, Dewey, 

Montessori e Piaget, o centro é o aluno, seus interesses e a promoção de experiências de 

aprendizagem e a busca por meio da formação de atitudes, do caminho para o 

autoconhecimento e a sua realização pessoal (BEHRENS, 2005). 
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Nessa tendência, o professor é um ―facilitador da aprendizagem‖ para o 

desenvolvimento livre e espontâneo, aconselhando e orientando, organizando e 

coordenando o conteúdo de acordo com o caráter individual do aluno. Já o aluno é 

responsável pela sua aprendizagem com autodeterminação para autorrealização, através 

de sua participação efetiva. 

A metodologia escolanovista é concebida através de unidades de experiências 

elaboradas pelo professor com a ajuda do aluno, trabalhos em grupo, com atividades 

livres, segundo o ritmo dos alunos e ―tendo em vista desenvolver-lhe a inteligência e 

formar-lhe o caráter e a personalidade‖ (LIBÂNEO, 1991, p. 67).  

O arcabouço teórico escolanovista enfatizou o ―desenvolvimento dos 

sentimentos comunitários e a formação para a democracia, o autodesenvolvimento e a 

realização pessoal do aluno, aprendizagem por resolução de problemas e participação 

efetiva do aluno na ação educativa‖ mas apesar desses princípios escolanovista e 

democráticos não conseguiu consolidar-se na escola devido a vários fatores, como a 

―falta de equipamento, laboratório e principalmente pela falta de preparo do professor 

para assumir essa nova postura que em geral não abdicavam do ensino tradicional‖ 

(BEHRENS, 2005, p. 45 - 47). 

A abordagem tecnicista concebe uma ação pedagógica voltada para a 

racionalidade, eficiência, eficácia e produtividade dos meios através do planejamento e 

controle do processo enfatizando a prática pela prática. Nessa tendência, a escola 

buscava organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimento, para 

integrar o indivíduo na máquina do sistema social global (MIZUKAMI, 1986, p. 28-29). 

O professor, através de um sistema de instruções eficientes (Skinner, teoria do 

esforço) transmite o conhecimento para obter o comportamento desejável e 

consequentemente o produto final. Já o aluno é considerado um espectador que recebe o 

estímulo e concede a resposta desejada, sem questionar, visando atingir a eficiência e a 

competência que a sociedade exige. 

Metodologicamente essa abordagem concebe o ensino com o auxílio de 

exercícios repetitivos, treino, reprodução, exercícios e prêmios pelo sucesso alcançado. 

Nos cursos as disciplinas são trabalhadas inicialmente na teoria e depois na prática, 

criando a dicotomia teoria-prática, que resultou em sérios problemas na formação 

acadêmica. Como forma de controle do trabalho do professor, nessa tendência a prática 

pedagógica é organizada em objetivo, conteúdo, procedimento, recursos e avaliação. 
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Diante da necessidade de reorientar o processo educativo para busca de uma 

melhor qualidade de vida, dentro dos paradigmas inovadores, encontramos críticos que 

no final do século XX, com o auge da sociedade do conhecimento e da informação 

buscam a transição, por meio de múltiplas abordagens, da reprodução à produção do 

conhecimento a partir de uma visão do todo (BEHRENS, 2005). Nestes se reconhece o 

indivíduo enquanto a unidade humana entre cérebro e espírito. 

[ ...] o indivíduo participa da construção do conhecimento não apenas 

com o uso predominante do raciocínio e da percepção do mundo 

exterior pelos sentidos, mas também usando as sensações, os 

sentimentos, as emoções e a intuição para aprender. Nada pode ser 

fragmentado ou separado. (MORAES, 1997, p. 88). 
 

A ação pedagógica enquanto processo que leva à produção de conhecimento e a 

formar um sujeito crítico e inovador precisa estimular a análise, a capacidade de compor 

e recompor dados, informações e argumentos, torná-lo capaz de refletir e sistematizar o 

conhecimento, de modo provisório, relativo e contextualizado historicamente, para 

conhecer a realidade. 

Neste sentido, algumas tendências buscam a articulação e integração do 

conhecimento no processo educativo a partir de abordagens sistêmicas, progressistas e 

do ensino com pesquisa com o auxilio da tecnologia inovadora, apresentadas em 

seguida. 

Na abordagem sistêmica ou holística procura-se superar a fragmentação do 

conhecimento e resgatar o ser humano em sua unidade; a escola é ecológica, sistêmica 

ou holística, pois se faz necessário indagar para quem a função da técnica e da 

competência serve, apesar dos aspectos positivos com relação ao processo social, 

econômico, político e educacional.  

Para Cardoso (1995), fica evidente os efeitos e impactos disruptivos da ciência e 

da técnica, pois é no progresso científico-tecnológico que residem as causas da crise 

multidimensional que vivemos, com o aumento da violência, da degradação ambiental, 

social e interior. 

É necessário considerar que a fragmentação do processo pedagógico (Behrens 

2005), delegou o intelecto às escolas e a formação às famílias e (Weil,1991) possibilitou 

uma visão intelectual do mundo, relegando ao segundo plano ou ignorando os 

sentimentos e valores. 

 Tal visão resultou na mercantilização da educação que finaliza tornando o ser 

humano tantas vezes um tecnocrata ou burocrata frio, insensível e egoísta. 
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Segundo a abordagem sistêmica é um local formal de escolaridade do acesso à 

informação e à produção do conhecimento. Nessa abordagem o professor precisa 

encontrar caminhos para superar a fragmentação do ensino buscando inovações 

metodológicas que ajudem a recuperar e formar valores, buscar a justiça independente 

de classe social, paz, harmonia, solidariedade, igualdade, honestidade, formação e o 

desenvolvimento do pensamento autônomo para enfrentar os problemas atuais, 

desenvolvendo e transformando a sociedade. 

O aluno na abordagem holística é considerado um ser complexo, único, 

competente e com potencial que vive num mundo de relações, com criatividade e 

talento individuais, que se desenvolvem diferentemente. 

Quanto à metodologia sistêmica, propõe-se uma parceria professor-aluno na 

busca de melhor qualidade de ensino, isto é, uma prática pedagógica crítica, produtiva, 

reflexiva e transformadora viabilizada por meio de diversas opções metodológicas que 

permitam o encontro da teoria com a prática, num processo articulado e inter-

relacionado, propondo-se projetos criativos e transformadores e aceitando a 

possibilidade de que em alguns aspectos seus alunos tenham mais conhecimento e 

possam compartilhá-los com o grupo. 

A abordagem progressista foi um termo utilizado por Snyders (1974) para 

denominar uma prática pedagógica crítica, reflexiva e transformadora, a partir da 

análise das realidades sociais que considerasse os aspectos sociopolíticos da educação. 

Essa abordagem possui características presentes nas obras de alguns autores, como 

Paulo Freire, que compreende a escola como um local de equilíbrio e contradições, onde 

cada indivíduo tem sua própria visão de mundo, vivendo no coletivo um processo de 

transformação social por meio do diálogo, inter-relação e enriquecimento mútuo com 

conteúdos abertos às realidades sociais. 

O professor é compreendido como sujeito junto ao aluno no processo, tem uma 

relação horizontal, dialógica e mediadora na busca e elaboração do conhecimento, 

desconstruindo a hegemonia da cultura dominante e valorizando a cultura do aluno. 

Segundo Moraes (1997): 

―Se a aprendizagem decorre de processos reflexivos e dialógicos que 

traduzem os movimentos existentes no processo educacional, qual 

será o papel do educador nesse contexto? Sob esse novo enfoque, o 

educador deverá colaborar para garantir a ocorrência desses processos, 

a manutenção de diferentes tipos de diálogo e as transformações que 

envolvem essas relações‖ (MORAES, 1997, p. 151). 
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Nessa abordagem o aluno é crítico, ativo, sério, criativo, corresponsável e 

coparticipante com o professor num processo de investigação e discussão coletiva, onde 

a liberdade de expressão constrói o conhecimento na sua interação com o mundo e com 

os outros.  

A metodologia dessa perspectiva é baseada em diversos modos de dialogar, de 

forma democrática e libertadora considerando a totalidade da prática pedagógica. Nesse 

sentido Saviani (1985) propõe a prática social como suporte e contexto, fundamento e 

finalidade, partida e chegada para o processo de elaboração e produção do 

conhecimento acompanhada da formação histórico-dialética do indivíduo com o 

percurso ação-reflexão-ação de sua prática pedagógica. 

O processo pedagógico nas instituições de ensino nos dias atuais é desafiado a 

superar a reprodução e fragmentação do conhecimento e acessar a informação 

disponível, interpretando-a e produzindo novo conhecimento, com criatividade, ética e 

visão global. Essas condições exigem do professor a descoberta de possibilidades 

metodológicas para além do escutar, ler, decorar e repetir, diante do crescente aumento 

do desenvolvimento científico e tecnológico provocado pela sociedade de informação a 

nível global. 

Na abordagem do ensino com pesquisa o professor é um mediador, crítico e 

criativo do processo pedagógico, que motiva o aluno a ser autodidata ao orientá-lo a 

questionar e expressar-se teoricamente argumentado e com formulação própria e 

convidando-o à parceria na produção do conhecimento, consultando seus alunos sobre o 

projeto pedagógico traçado para envolvê-los com a participação neste, 

instrumentalizando-o à emancipação social. 

Já o aluno, no ensino com pesquisa, é compreendido enquanto sujeito do 

processo, precisa desenvolver um olhar questionador e investigador, o raciocínio lógico, 

a criatividade, a capacidade produtiva, a cidadania, a ética, sendo crítico, autodidata e 

produtor de conhecimento. A metodologia se baseia na produção do conhecimento por 

professores e alunos para além dos livros didáticos e das aulas expositivas e pesquisa 

copiada com pouca elaboração própria, características do ensino conservador. 

A educação com pesquisa, com a ênfase no aprender a aprender, tem contado 

com significativas sugestões para a superação da dicotomia entre teoria e prática. De 

acordo com Demo (1994a), por meio da interpretação reprodutiva fidedigna de textos; 

interpretação pessoal própria; construção de novos caminhos tendo como referência o 



32 
 

. 

que existe e introdução de novos paradigmas metodológicos, teóricos e práticos que 

possam enfrentar os desafios propostos pela sociedade globalizada. 

Tendo em vista as propostas das abordagens sistêmicas, progressistas e o ensino 

com pesquisa, já mencionadas, compreendidas enquanto parte do ―paradigma 

emergente‖, Behrens (1995), em um trabalho desenvolvido com outros pesquisadores, 

propõe um projeto metodológico segundo o paradigma emergente, sem tentar produzir 

receitas prontas, somente no sentido de propor perspectiva para novos caminhos 

metodológicos (Quadro 1). 

Ainda segundo a autora, o paradigma emergente propõe passar de uma visão 

linear e fragmentada para uma visão de rede, de teia, de interdependência que através do 

processo pedagógico leve a um ensino para a autonomia e aprender a aprender para a 

vida. Constata-se a necessidade de inovar para desenvolver no aluno a sensibilidade, a 

emoção, a intuição, a construção de valores, a solidariedade, a harmonia, a paz, o 

coleguismo, as parcerias, o trabalho integrado para a formação do cidadão ético como 

agente de transformação para uma sociedade digna, justa e humana. 

A evolução da educação ao longo dos tempos aponta a necessidade da 

transformação da prática, educativa ou pedagógica e das relações de poder dominantes 

na sociedade, pois segundo Paulo Freire (2011) o processo educativo e formativo dos 

sujeitos se estabelece em um movimento de reciprocidade, entre os que mediam 

aprendendo e os que aprendem mediando. Faz-se necessária uma ação pedagógica 

reflexo de compromisso com princípios, valores e práticas numa dimensão crítico-

reflexiva proporcionadora de uma (re) construção do saber e da própria identidade no 

processo mediador do ensino-aprendizagem, num pensar e agir, no sentido de construir 

propostas educativas que contribuam para o enfrentamento das crises contemporâneas. 
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Quadro 1 – Projeto metodológico para a prática docente inovadora num paradigma emergente 

 

Fonte: Behrens, 2005 
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A prática pedagógica em EA apresenta-se como um desafio questionador à 

fragmentação do conhecimento em disciplinas que reproduzem o conhecimento gerando 

o paradigma tradicional, o paradigma escolanovista e o paradigma tecnicista 

(BEHRENS, 2005, p. 14). Por meio de uma transição para um paradigma emergente no 

qual tem-se uma visão sistêmica, reunindo o conhecimento num processo onde a 

emoção e a intuição se aliam à razão em busca de um todo e que contemple inúmeras 

possibilidades alternativas de transformação no contexto educacional de acordo com as 

várias concepções e práticas em educação.   

A ambientalização da educação no processo pedagógico enquanto uma prática 

educativa traz à superfície os atuais problemas a partir dos aspectos históricos, sociais, 

culturais, econômicos, organizacionais, ambientais, individuais e profissionais, entre 

outros. A natureza complexa dos novos problemas e a insuficiência das respostas 

reducionistas e fragmentadas para contextualizar e diagnosticar a realidade possibilitaria 

contribuir naturalmente para a busca de respostas inovadoras e modos alternativos de se 

relacionarem ser humano, natureza e sociedade. 

Conceitua-se neste estudo como ambientalização da educação o processo através 

do qual a escola em suas principais dimensões, a saber: PPP; interdisciplinaridade da 

EA no currículo e na prática; fomento a educação para o pensamento autônomo; relação 

escola-comunidade; dinâmica da relação professor-aluno; relação com a comunidade 

buscando reconhecer a interação indivíduo-sociedade e meio ambiente em seus aspectos 

objetivos, subjetivos e estruturais. 

 

1.4 TENDÊNCIAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA 

 

Numa visão histórico-social, a relação homem-natureza tem evoluído ao longo 

dos tempos, tornando-se, na contemporaneidade, uma problemática social e ecológica 

que envolve as relações homem-sociedade-natureza numa crise civilizatória. Segundo 

Lima (2011), devido ao atual modelo predatório da vida ocidental, a natureza passou a 

ser vista como habitat social, fonte de recursos ilimitados e espaço para deposição de 

resíduos da atividade econômica que causam degradação e conflitos multidimensionais. 

O modelo capitalista conjuga crescimento econômico e progresso 

tecnocientífico, num processo de dominação e controle da natureza que desconsidera a 

necessidade de respeitar a vida humana e a sustentabilidade socioambiental. 

Paralelamente, na década de 1970, a formação de movimentos de contracultura e 
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desastres ambientais graves levou à insatisfação e ao surgimento de uma consciência 

ambiental que culminou com o reconhecimento da emergência da questão ambiental em 

diversas partes do planeta, pois como nos diz Foladori (2001, p. 45):  

―A análise da crise ambiental contemporânea deve partir das próprias 

contradições no interior da sociedade humana, contradições que não 

são biológicas, mas sociais, que não se baseiam na evolução genética, 

mas na história da economia, que não tem raízes nas contradições 

ecológicas em geral, mas naquelas que se estabelecem entre classes e 

setores sociais em particular.‖ 
 

Sendo assim, diante da condição de degradação humana, social e ambiental atual 

e da ameaça à própria sobrevivência da espécie humana, percebe-se a incerteza dos 

tempos que vivemos, pois não podemos mais considerar a ciência e a tecnologia como 

fontes de certeza e verdade.  

A EA é composta por uma diversidade de atores e instituições sociais, com 

valores e normas comuns, que se diferenciam por meio de suas concepções sobre as 

questões ambientais e as questões políticas, pedagógicas e epistemológicas. Cada um 

desses atores interpreta tais questões a seu modo e de acordo com seus interesses 

particulares resultando no conjunto em um repertório diverso de tendências político-

pedagógicas, ora conservadoras ora transformadoras desse campo educativo. 

Para Lima (2011), a EA no Brasil se constituiu como um campo teórico e prático 

diversificado de características pedagógicas, políticas, éticas e epistemológicas. 

A princípio a EA caracterizou-se por uma prática educativa conservacionista que 

propunha uma sensibilização humana para com a natureza, e compreendia os problemas 

ambientais como efeitos colaterais da modernização contornáveis através da difusão de 

informação, da educação ecológica e do desenvolvimento de tecnologias limpas.  

Ao longo do tempo os educadores ambientais perceberam a existência de 

diferentes concepções de natureza, de meio ambiente, de sociedade e de educação e 

consequentemente diferentes tipos de EA.  

Nesse complexo panorama de circunstâncias alguns atores consideram essencial 

uma sensibilização na relação com a natureza; alguns concebem o autoconhecimento e a 

mudança comportamental em relação à natureza e outros a inclusão das dimensões 

político-sociais para contextualizar os problemas ambientais.  

Assim, alguns autores se voltam para identificação de tendências a partir de 

análises do campo da EA, como trabalhos desenvolvidos por Sauvé (2005) a partir de 

correntes denominadas humanistas, conservacionistas, sistêmicas, problematizadoras, 
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naturalistas, científicas, morais, biorregionalistas, da sustentabilidade, críticas, 

etnográficas, feministas, entre outras. No Brasil, Sorrentino (1995) propôs a existência 

de quatro vertentes: conservacionista, ao ar livre, relacionada à gestão ambiental e à 

economia ecológica. 

A partir dos anos 1990, de acordo com Lima e Layrargues (2014), discerniam-se 

no campo socioambiental dois caminhos, a saber: o conservador e o alternativo. No 

caminho conservador predominavam as práticas educativas a-históricas, apolíticas, 

conteúdistas e normativas, culpando o ser humano pela degradação ambiental sem 

considerar a dimensão social do problema. A matriz conservadora de EA pode ser 

compreendida em duas grandes tendências: a conservacionista e a pragmática. O 

caminho alternativo, por outro lado, propunha inovar o conhecimento, os valores 

culturais e éticos, as instituições e inserir na prática educativa as relações sociais e 

políticas do fenômeno ambiental. 

 A evolução da perspectiva alternativa na EA mediada pelo pensamento 

freiriano, pelos princípios da educação popular, pelos aportes marxistas e neomarxistas, 

direcionou-se para uma análise crítica e transformadora da questão socioambiental. 

Pretendia, assim, incorporar na análise o papel dos conflitos sociais, a dinâmica política 

e os efeitos dos modelos de desenvolvimento sobre o ambiente natural e construído. 

(LIMA; LAYRARGUES, 2014). 

Durante a década de 1990 o caminho pragmático cresce motivado pela busca de 

soluções para os problemas ambientais locais, a responsabilidade individual na questão 

ambiental e a mudança para uma produção e consumo consciente sem, porém relacioná-

la à dimensão social e econômica. 

Alguns autores como Lima e Layrargues (2014) propõem uma caracterização do 

campo da EA a partir de três macrotendências, a saber: 

 A macrotendência conservacionista, de pouca expressão sociopolítica, define-

se por meio de expressões como biodiversidade, unidades de conservação e 

determinados biomas, ecoturismo e experiências agroecológicas. A corrente da 

Alfabetização Ecológica propõe representações conservadoras da sociedade e da 

educação, pois não questiona as estruturas sociais. 

 A macrotendência pragmática está presente nas correntes do Consumo 

Sustentável e do Desenvolvimento Sustentável, com a predominância de temas 

como ideologia do consumo, preocupação com resíduos sólidos, revolução 
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tecnológica como algo positivo, e termos como economia e consumo verde, 

responsabilidade socioambiental e eco eficiência produtiva. 

 A macrotendência crítica unificadora das correntes Popular, Emancipatória, 

Transformadora e no Processo de Gestão Ambiental, tem sua interpretação na 

revisão dos mecanismos de dominação do ser humano e dos mecanismos de 

acumulação capitalista, enfrentamento das injustiças socioambientais entre 

outros. Com o crescente aumento da redemocratização do país articula 

desenvolvimento, meio ambiente, saberes disciplinares, lutas de militâncias 

ecológicas e sociais, enfatizando conceitos como cidadania, democracia, 

participação, emancipação, conflito, justiça ambiental e transformação social. E, 

finalmente, apresenta-se numa perspectiva complexa, com dimensões culturais, 

individuais e subjetivas incorporadas e correlacionadas a esfera social, política, 

educacional e da vida humana. 

 

As três macrotendências, conservadora, pragmática e crítica (LIMA; 

LAYRARGUES, 2014) guardam forte semelhança com a classificação elaborada por 

Tozoni-Reis (2004) sobre a EA e as concepções do ambientalismo de Martinez-Alier 

(2007).  

 

1.5 PEDAGOGIA WALDORF 

 

1.5.1 Conhecendo a Antroposofia 

 

Como aporte teórico na investigação de nosso objeto de estudo nesta pesquisa, 

utilizaremos a PW e seus princípios e fundamentos. 

 Esta se originou da Antroposofia, criada por Rudolf Steiner, austríaco, que 

cresceu entre verdes montanhas e a técnica telegráfica, trabalho de seu pai. 

 Assistiu ao desenvolvimento técnico e à era pré-industrial de fins do século XIX 

que influenciaram o pensar intelectual da época e o seu levando-o a considerá-los um 

mal necessário ao desenvolvimento de uma consciência humana planetária. 

No percurso de seu desenvolvimento intelectual, Steiner realizou estudos sobre 

Sócrates (natureza da alma humana), Kant (razão, saber e ética) o Idealismo Alemão em 

Fichte, Scheling e Hegel, Kant, Darwin (seleção natural), Haeckel (teoria monista), 
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Pasteur (biogênese), Nietsche (filósofo e pensador), Mendel (genética moderna), Marx 

(modelo de organização social), Freud (psicanálise) e Göethe (teoria das cores). 

Antroposofia vem do grego e significa etimologicamente, conhecimento do ser 

humano a partir do conhecimento da natureza e do universo. Ampliando o pensamento 

científico convencional da época e por meio desse, Steiner contribuiu em setores do 

conhecimento humano como a pedagogia, a medicina, a economia, a arquitetura, a 

ecologia, a agricultura, a organização social, a arte, entre outros. 

Segundo Steiner, a Antroposofia, também por ele designada Ciência Oculta e 

Ciência Espiritual, baseia-se na espiritualidade enquanto ―experiências diretas do 

indivíduo com aspectos e dimensões não comuns da realidade. Envolve uma forma de 

relação, pessoal e particular, entre o indivíduo e o cosmos.‖ Como enfatiza Grof, em 

Psicologia do futuro (2000, p. 204 apud MENEZES, 2001), a partir dessa perspectiva 

podemos estudar cientificamente as dimensões físicas, anímicas (caráter) e espirituais 

(consciência) que interagem e interdependem formando a realidade. 

Steiner não só reconhecia a importância da existência de uma Ciência Natural 

aliada à Antroposofia no estudo dos fenômenos segundo um método científico, como 

também procurou realizar seus estudos dentro das exigências dos postulados científicos 

da época. Para Steiner 

[...] ― a Ciência Espiritual possui o mesmo caráter da Ciência Natural. 

O antropósofo apenas completa, na esfera da alma, o que o cientista 

natural procura obter com o auxílio do que pode ver com os olhos e 

ouvir com os ouvidos. Entre a legítima investigação natural e a 

Ciência Espiritual não há nem pode haver contradição alguma.‖ 

(STEINER, 1996, p. 9). 

 

Apesar da sua posição científica equilibrada, Steiner era criticado por suas 

inovações teóricas no meio acadêmico daquela época, na própria Sociedade Teosófica 

Alemã, à qual prestou grandes contribuições, e foi perseguido pelo nazismo que 

queimou suas obras e fechou escolas, até ao ponto de incendiarem a sede da Sociedade 

Antroposófica.  

Além disso, preocupou-se em suas teorias com uma concepção de sociedade e 

indivíduo que denominou de ―trimembração‖ social na qual existem três dimensões: a 

vida espiritual-cultural, a vida jurídico-política e a vida econômica. 

Tais dimensões atuariam de modo integrado, articulado e autônomo 

possibilitando na realidade a liberdade espiritual na vida cultural (intelectual) por meio 

de um sistema educativo livre; a igualdade democrática na vida jurídico-política (legal) 
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ideal para as instituições do Estado; e a fraternidade social na vida econômica através de 

uma vida econômica com base associativa e solidária. 

 A liberdade espiritual na vida cultural (intelectual) concebe-se e conduz-se na 

vida cultural, espiritual e educacional sem a ingerência do Estado desenvolvendo-se 

assim com espírito humano autônomo, novas gerações, com novas ideias que 

contribuam para a transformação do que hoje existe. 

Para que se alcance a igualdade democrática na vida jurídico-política (legal) é 

preciso instituições livres responsáveis pelo desenvolvimento e suprimento das 

necessidades individuais e coletivas, sem ingerência na vida cultural e legislando com 

imparcialidade. 

A fraternidade, como parte da teoria do organismo social de Steiner, é defendida 

na dimensão econômica da sociedade num contexto de crise mundial da época; também 

presente atualmente junto à economia predatória vigente traz uma necessidade realista e 

já em viabilização. 

Aqui gostaríamos de fazer uma ressalva, pois em alguns países do norte existe 

um estímulo à liberdade pedagógica nas escolas, como no caso suíço, no qual a 

federação já possui mais de 100 escolas que aplicam a Pedagogia Waldorf (SALLES, 

2010, p.31). Já no Brasil encontram-se escolas Waldorf que funcionam segundo o 

princípio associativo e outras que como projetos sociais educacionais, como a escola 

visitada, Escola Waldorf Rural Dendê da Serra-Bahia e uma recém-inaugurada escola 

pública Waldorf, Escola Municipal de Educação Infantil Dr. José Calumby Filho, 

Aracaju, SE, a qual deve ser estudada visando esclarecer o funcionamento da mesma. 

Steiner, por meio da Antroposofia concebe o ser humano, constituindo-o de 

quatro corpos, a saber: o físico, o etérico, o astral ou das sensações e o eu. O corpo 

físico é comum aos reinos mineral, animal e vegetal e ao homem (STEINER, 1996). O 

corpo etérico ou corpo vital é a força impulsionadora da vitalidade e contra a 

deterioração do corpo físico. O corpo astral ou das sensações, presente nos animais e 

nos homens, se expressa através das sensações. E por último o eu traz em si a alma 

humana, o qual somente chama a si mesmo, seu interior, a identidade espiritual do 

indivíduo (STEINER, 1996; BACH JUNIOR, 2007). 

Segundo Steiner (1994) no ser humano a interação e combinação desses quatro 

corpos definem os temperamentos humanos, denominados ―humores‖ por Hipócrates, a 

saber, colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, apresentando comportamentos e 

tipos físicos característicos que se compreendidos e considerados podem auxiliar no 
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processo de aprendizagem formal, com orientações específicas para cada um. A pessoa 

colérica tem o físico robusto e enérgico e impõe o seu eu. A pessoa sanguínea é esguia, 

flexível e esbelta e não prende seu interesse a um objeto, perde-se em sensações 

intensas passageiras. A pessoa fleumática é corpulenta, de ombros salientes, tende a 

viver dentro de si mesma, introspectiva e tranquila. E finalmente a pessoa melancólica é 

delgada, de disposição tristonha. De acordo com a fase da vida e características 

individuais tendemos a um temperamento predominante. 

Além desses, a concepção antroposófica humana estabelece os doze sentidos por 

meio dos quais o indivíduo se relaciona com o mundo e consigo mesmo, a saber: a 

natureza humana, o tato, a vida, o movimento, o equilíbrio, o olfato, o paladar, a visão, 

o calor, a audição, a palavra, o pensar e o eu e os sete processos vitais, a saber: a 

respiração, o aquecimento, a alimentação a segregação, a manutenção, o crescimento e a 

reprodução detalhadamente explicados no livro de Steiner Os doze sentidos e os sete 

processos vitais (STEINER, 1997 b). 

A Antroposofia divide a vida humana em fases de sete anos, seguindo uma 

tradição grega, denominadas de setênios, marcadas por características físicas, anímicas 

e espirituais próprias que serão objeto de estudo no tópico sobre a PW. 

É através da Educação na Antroposofia que se busca desenvolver e harmonizar 

as três atividades humanas pelas quais o homem se relaciona com o mundo: o pensar, o 

sentir e o querer. O pensar seria desenvolvido por meio da linguagem cognitiva, o sentir 

por imagens em sonhos ou pela imaginação e o querer pela linguagem corporal. 

Steiner afirma que ao iniciar-se a troca dos dentes o ser humano entra no 

segundo setênio e o sentir predomina sobre o querer e o pensar, ou seja, seu encontro 

com o mundo dar-se-á por meio das emoções e no processo de aprendizagem. Nesse 

período a sua principal fonte serão as imagens (STEINER, 2004 a) no sentido 

metafórico e de imaginação, que se coloca para o aluno pela música, dança, pintura e 

outras expressões artísticas. Somente aos 14 anos predomina nele o pensar, inicialmente 

lógico. 

Ainda segundo o autor, o ser humano é íntegro quando desenvolve os seus 

aspectos sensível, volitivo e pensante, porém nossa cultura tem nos limitado a um 

pensar ―racional‖ por isso, encontramos imensa dificuldade de nos expressarmos 

artisticamente e colocar em prática nossas ideias. Portanto, a ―Natureza‖ dentro de sua 

unidade constaria dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. 
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1.5.2 Descobrindo a Pedagogia Waldorf 

  

No início do século XX a Antroposofia se constituía como um arcabouço teórico 

sobre o universo, o ser humano e os conhecimentos civilizatórios da humanidade, 

difundindo-se e se expandindo pela Europa. Steiner entrando em contato com 

admiradores e estudiosos de outras áreas da ciência e desenvolvendo suas teorias de 

maneira aplicada a vários saberes, dentre eles à educação, propôs um modelo de escola 

apropriado para o contexto socioeconômico e cultural da época (HEMLEBEN, 1984; 

LANZ, 1986).  

A Europa, mergulhada no caos socioeconômico e político do fim da primeira 

guerra mundial, buscava novas ideias e modelos para sua reconstrução com o 

consequente abandono dos velhos modelos sociais até então vigentes.  

Emil Molt, entusiasta das ideias de Steiner sobre a teoria da trimembração 

social, ponto de partida para tantas outras ideias (segundo a Sociedade Antroposófica 

Brasileira - SAB, 2016) - fraternidade ou solidariedade para a satisfação das 

necessidades físicas e culturais das pessoas sem induzir a produção desnecessária; a 

liberdade nas dimensões criativa, social, artística, intelectual e científica para satisfazer 

as citadas necessidades humanas e a igualdade entre os seres humanos quanto às regras 

de convivência, acordos, contratos, direitos e deveres - propôs a Rudolf Steiner ensinar 

os trabalhadores da fábrica de cigarros Waldorf-Astoria, em Sttutgart. 

Ao pedido dos trabalhadores da fábrica que desejavam uma escola nesse método 

para seus filhos, Molt convidou Steiner a organizar pedagogicamente a escola, o qual 

aceitou o convite, convidou antropósofos para trabalharem como professores, a quem 

preparou através de ciclos de conferência e palestras, que se tornaram hoje os princípios 

e fundamentos da PW e foram compilados em três obras essenciais: A arte da Educação 

I, II e III. 

Desde a sua criação em 1919 até os dias atuais, as escolas Waldorf crescem 

continuamente, apesar de terem sido proibidas durante a segunda guerra mundial e nos 

países do leste europeu durante o regime comunista. Segundo a Sociedade 

Antroposófica Brasileira
1
, existem mais de 1.000 escolas Waldorf pelo mundo inteiro, 

sem contar os Jardins de Infância isolados.  

                                                             
1
 Disponível em: <http://www.sab.org.br /2016>. Acesso em: 06 nov. 2016. 
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Ainda segundo a SAB, no Brasil a primeira escola Waldorf começou a funcionar 

numa casa doada em Higienópolis, em 1956, sob a orientação pedagógica do casal Karl 

e Ida Ulrich, vindos da Alemanha. Posteriormente a Escola Rudolf Steiner de São Paulo 

é transferida para o bairro de Santo Amaro que atualmente conta com 850 alunos e 75 

professores, alojando também o primeiro curso de formação Waldorf reconhecido 

(Parecer CEE nº 576/97) no Brasil. A Federação das Escolas Waldorf do Brasil 

reconhece a existência de 73 escolas Waldorf, estendendo-se juntamente com a 

Antroposofia nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Brasília Mato Grosso, Minas Gerais, 

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Em 1957, é 

introduzida a medicina antroposófica que conta hoje com 700 médicos antroposóficos, 

seguida da Weleda do Brasil (Laboratório e Farmácia) e o Laboratório Sirimim, 

produtores de medicamentos antroposóficos com várias filiais espalhadas pelo Brasil, 

entre outras iniciativas em diversas áreas. 

 Segundo Lanz (1979, p.70) através da Antroposofia ―o mundo e toda a 

existência têm um sentido‖ e o homem moderno é fruto das contradições histórico-

sociais de seu tempo e está acostumado a uma total passividade mental.  

Nessa perspectiva Steiner (apud RICHTER, 2002, p. 4) dizia: 

[...] ―não se deve perguntar o que o ser humano necessita conhecer e 

saber em relação à ordem social estabelecida, mas sim, que potencial 

existe no ser humano e o que pode nele se desenvolver. Dessa 

maneira, viverá sempre nesta ordem social aquilo que os indivíduos 

que nela ingressarem consegue realizar; mas não se deve fazer desta 

geração aquilo que a ordem social existente dela deseja fazer.‖ 
  

O modelo de sociedade pensado por Steiner (1861-1925) em suas ideias adquiria 

concordância de adeptos de círculos liberais e socialistas, servindo de base para outros 

filósofos vindos após ele, como os da teoria crítica da escola de Frankfurt de 

Horkheimer (1895-1973), Adorno (1903-1969) e Marcuse (1898-1979). 

Assim, segundo os pensadores da teoria crítica da escola que chamavam de 

razão instrumental: ou uma razão a serviço da dominação e da exploração do homem e 

da natureza, de Frankfurt o poder econômico e político, a tecnologia e a ciência 

serviriam para impedir que as pessoas se conscientizassem de suas condições de 

desigualdade.  

Um trabalhador que nas horas livres poderia ler, ir ao teatro, museus, tornando-

se um cidadão consciente, questionador e politicamente ativo, depois do trabalho assiste 
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TV para esquecer seus problemas, absorvendo e reproduzindo desse modo valores 

predominantes da sociedade. 

Corroborando com esta ideia, segundo Lanz (1979), antropósofo que trouxe o 

arcabouço teórico steinerniano para o Brasil, os meios de comunicação de massas lhe 

servem as notícias, as imagens através da publicidade e as opiniões reduzindo o pensar 

do sujeito ao raciocínio mecanizado, os imóveis e móveis, vestuário, modelos de 

alimentação etc. são pré-fabricados transformando-o em mero consumidor de escolhas 

que atrofiam a sua criatividade e o seu pensar influenciando-os.  

Desse modo, o ser humano defrontando-se com o caos socioeconômico e 

político da atual sociedade, que advém com o desenvolvimento da ciência e da técnica 

conquistando profundo conhecimento e domínio da natureza e das forças naturais, sem, 

contudo saber responder a perguntas existenciais básicas, contexto que o faz sentir-se 

desnorteado e transcender sua individualidade indagando-se sobre o seu destino. 

 

1.5.3 Contribuições de Rudolf Steiner 

 

Steiner intencionou, naqueles conturbados tempos de fins da primeira guerra 

mundial, propor uma escola adequada ao contexto cultural, econômico e social da 

época, concebendo, dirigindo e construindo a fundamentação e os princípios 

pedagógicos da primeira escola Waldorf. Compilou os princípios da PW e da autogestão 

em cerca de 70 palestras, seminários, conferências e assistências às aulas, compondo o 

colegiado de professores, trabalhando com eles até mesmo na prática. 

A Teoria Steinerniana pode contribuir para a inserção da questão ambiental na 

educação, através de uma perspectiva pedagógica que enfatize uma cosmovisão e uma 

visão de homem emancipatória, a partir do significado da existência nas relações com o 

planeta, com o outro e consigo mesmo, numa concepção antroposófica: 

[...] concepção evolutiva e sistêmica inerente a todos os integrantes do 

cosmo... matriz de sua epistemologia e de sua filosofia é o 

conhecimento amparado em observação para o conhecimento, a qual 

possibilita compreender o desenvolvimento, seja dos seres humanos, 

dos animais, dos demais componentes ambientais ou integrantes do 

cosmo, como processo de interação complexa e ininterrupta. (KEIM, 

2015, p. 92). 

 

O arcabouço conceitual antroposófico da educação parte do pressuposto de: 

[...] um profundo conhecimento do desenvolvimento do ser humano 

em formação [...] vai da inconsciência total do recém-nascido a 
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consciência total do jovem de vinte e um anos [...] permite ao 

indivíduo ser um ente completamente responsável e livre. (LANZ, 

1979, p. 58-59). 
 

Tal conhecimento contribui para a formação de indivíduos autônomos no 

contexto em que interagem, de modo criativo, multidimensional e emancipatório que 

favoreceriam entre os múltiplos e complexos condicionantes do processo constitutivo 

dos conhecimentos o enfrentamento dos desafios atuais da sociedade. 

No contexto de crise sócio-histórica e política da década de 1920, com o advento 

da primeira guerra mundial e a eclosão das ideias da Revolução Francesa, como 

resultado da perpetuação da desigualdade econômica e social na distribuição das 

riquezas, a razão iluminista trouxe por um lado inovações, porém não levou a 

democratização do Estado e a igualdade de direitos para todos, usando a força de 

artesãos e camponeses para afirmar os interesses da burguesia contra a aristocracia e o 

clero, a razão iluminista tampouco trouxe a emancipação prometida, sendo suas 

promessas de liberdade e igualdade destinadas à perpetuação entre outros fins do 

capitalismo. 

A Revolução Francesa, apesar de não ter cumprido com seus ideais, contribuiu 

influenciando os arranjos conceituais da teoria da trimembração do organismo social de 

Rudolf Steiner, que tem a liberdade como o princípio básico que deve reger a vida 

cultural espiritual, a igualdade como alicerce fundamental da questão jurídico-legal e a 

fraternidade como sustento imprescindível para a atividade econômica (ARRUDA et al., 

p.7). 

Numa perspectiva pedagógica, a PW seria viabilizadora do desenvolvimento no 

ser humano de uma visão de mundo e de homem individual, subjetiva e libertária que o 

permitisse pensar e agir com autonomia na busca de soluções compartilhadas para sanar 

as desigualdades socioeconômicas marcantes na sociedade contemporânea. 

As reflexões filosóficas, políticas e sociais de Steiner e seus colaboradores, 

embasadas na Antroposofia, e especialmente na fenomenologia de Göethe, apontam 

para uma alternativa de cunho pedagógico-metodológico à crise educacional do 

proletariado, em contrapartida a aquelas apontadas pelas classes e poder dominantes no 

contexto vigente, mas muito atual nos dia de hoje, possibilitou uma nova visão de 

homem e de mundo, especialmente sensível às questões sociais da época e com um 

marcante perfil ecológico em suas práticas educativas. 
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Segundo Steiner o homem possui ―três corpos inferiores‖: o corpo físico, que o 

permite relacionar-se com o mundo físico; o corpo etérico, a força vital que possibilita o 

pensar e a memória; o corpo astral responsável pelo sentir e intuir, os quais servem de 

morada ao ―eu‖ ou ―ego‖, que é a consciência, o espiritual, o ético (LANZ, 1979, p. 13-

24).  

Assim, interpretamos tal classificação como a demonstração steinerniana da 

diversidade de dimensões que constituem a entidade humana e que deve, portanto, ser 

considerada num aporte teórico-prático-metodológico, base para qualquer pedagogia 

que objetive a formação integral do ser humano e não apenas do seu intelecto, dentro de 

uma visão crítica e social da ambientalização da educação. 

A proposta educativa steinerniana fundamenta sua prática de ambientalização da 

educação, de modo contínuo e intenso, durante a vida escolar de seu educando num 

processo de sensibilização e interação do mesmo à natureza, enfatizando no cotidiano 

escolar práticas interdisciplinares que demonstram a interação, a inter-relação do 

mundo, não somente com relação aos processos ecológicos, mas como caminho que 

possibilite reflexões críticas acerca do funcionamento das sociedades contemporâneas e 

de seus problemas ambientais atuais, entre outros. 

Assim nos fala Hutchison (2000, p.144): 

Pergunte as crianças urbanas de hoje de onde veio o alimento que 

consomem e muitas terão dificuldade de traçar a cadeia alimentar 

além do supermercado local. Essa incapacidade de relacionar os 

alimentos que se recebe à sustentação oferecida pela comunidade da 

Terra como um todo é sintomática de uma cultura que, em grande 

parte perdeu o contato com sua dependência do mundo natural. 

 

A PW a partir deste contexto pretende contribuir, enquanto experiência 

educativa capaz de subsidiar o ser humano, na busca de um novo paradigma que 

viabilize mudanças na sua realidade, consideradas também a partir das questões 

culturais, individuais e subjetivas, pois segundo Steiner (1996, p. 32), a PW está 

embebida pela temática da natureza, do social e da subjetividade: "É necessário que a 

criança acolha os segredos da natureza e as leis da vida... por meio de símbolos... e que 

o educador tenha a sua disposição metáforas e imagens para todas as leis da natureza e 

todos os mistérios do universo‖. 

Steiner apresenta no conjunto de sua obra o sentido de pertencimento do Homem 

à Natureza:  
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Imaginem só como Göethe, qual um fragmento de cultura colocado 

em plena Natureza, desde a primeira infância se opôs ao princípio 

educacional de seu derredor. Ele jamais conseguia separar o ser 

humano do meio ambiente. Sempre o considerava em sua ligação com 

a Natureza, sentindo-se, como homem, uno com ela. (STEINER, 

2003b, p. 87). 

  

Assim, segundo Grün, ―uma compreensão hermenêutica nos leva a perceber o 

que poderia ser uma relação ecológica entre seres humanos e natureza. Seria uma 

relação na qual nós participamos na natureza e a natureza participa em nós‖ 

(ABRAMOVAY, 2005, p. 183).  

Ainda sobre essa pertença seres humanos - natureza diante da perspectiva de 

uma prática educativa direcionada para formar indivíduos capazes de pensar e agir com 

autonomia, segundo Carvalho (2012, p. 75), poderíamos também dizer, ―capazes de ler 

e interpretar o mundo‖ de forma crítica e assim produzir sua visão da realidade, isto é, 

produzir significados sobre o mundo a partir de sua própria experiência numa relação de 

mútua transformação. 

Na relação educação, meio ambiente, meio social e subjetividade humana, a EA 

paralelamente à Antroposofia, por meio da PW, pressupõem a inter-relação das 

dimensões da ação humana para consigo mesmo, com o outro e com o ambiente. 

Corroborando com essa ideia de inter-relação da relação indivíduo-sociedade, Deleuze e 

Guattari afirmam: 

Apesar de estarem começando a tomar uma consciência parcial dos 

perigos mais evidentes que ameaçam o meio ambiente natural de 

nossas sociedades, elas geralmente se contentam em abordar o campo 

dos danos industriais e, ainda assim, unicamente numa perspectiva 

tecnocrática, ao passo que só uma articulação ético-política - a que 

chamo de ecosofia- entre os três registros ecológicos (o do meio 

ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana) é que 

poderia esclarecer convenientemente tais questões (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 8). 

 

Portanto, se considerarmos o ensino como uma ―prática social concreta‖ e 

transformadora das relações educação - sociedade - natureza (PIMENTA, 2006, p. 24) 

devido aos diferentes e citados aspectos que devem ser considerados, estabelece-se um 

vínculo concreto, extremamente importante entre a PW e a EA quanto à similitude de 

princípios que ambas trazem, para uma articulação das questões socioambientais. 

A prática pedagógica Waldorf e a EA se complementam em seus princípios 

éticos, participativos e solidários por meio da tematização da natureza, do social e da 

subjetividade veiculados nos processos socioeducacionais que reverberam na 
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comunidade escolar articulando a perspectiva ambiental aos processos educativos que 

desencadearia numa proposta pedagógica antroposófica que contribua com processo de 

ambientalização da educação. 

Tendo como base a pouca frequência de pesquisas com essa temática no Brasil, 

contextualizamos e mostramos alguns dos resultados obtidos trazendo algumas 

contribuições. 

Oliveira (2006) investigou a relação homem-natureza na PW, na atuação de 

professores e na concepção de alunos Waldorf da segunda e terceira série de uma escola 

Waldorf de Curitiba, desenvolvendo um estudo por meio de levantamento bibliográfico, 

observação direta e entrevista semiestruturada, concluindo que a PW enquanto 

alternativa educativa pode contribuir para a superação da crise ambiental 

contemporânea através de um trabalho permanente de integração entre o educando e a 

natureza. 

Bach Jr. (2007, p. 207 e 208) verificou a unicidade do processo sensibilizador da 

PW em suas atividades práticas por meio do cultivo da experiência estética goetheana 

nos alunos como capaz de integrar o ser humano à natureza, à sociedade e a si mesmo. 

Além disso, o autor reflete sobre o período do surgimento até os dias atuais, acerca das 

conquistas da PW como: 

[...] reconhecimento da sociedade em geral sobre sua qualidade 

[...] engajamento ecológico do ser [...] com a vida natural e 

cósmica, com o social e consigo mesmo [...] e seus limites, pela 

[...] complexidade da teoria que a estrutura, por estar amparada 

em conceitos que não se encaixam nos paradigmas vigentes da 

cultura materialista (BACH JR., 2007, p. 207-208). 

 

A abordagem Steinerniana do processo educativo para a liberdade, segundo 

Keim (2015), consiste no enfrentamento dos desafios da sociedade contemporânea, 

através da ―reinvenção de um modelo civilizatório‖ que percebe o ser humano sob o 

olhar emancipatório, transformador de suas ideias e atitudes, num movimento social 

cooperativo e consciente da realidade em que se insere. 

 

1.5.4 Princípios e Fundamentos da Pedagogia Waldorf 

 

Segundo uma visão de ser humano enquanto unidade harmônica físico-anímico-

espiritual a Pedagogia Waldorf fundamenta toda a sua prática educativa, pois cada um 

possui uma essência individual e um corpo físico representante e instrumento desta. 
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Considera o ser humano constituído pela herança, pelo ambiente e pelo potencial 

e predisposições que num caminho individual, único e pessoal que ele luta para 

desenvolver durante a sua vida em relação com o mundo, fundamentando o 

desenvolvimento humano em etapas de sete anos, os setênios. 

O ser humano completo em sua estrutura: corpo, alma e espirito e com 

capacidades anímicas de pensar, sentir e querer desenvolve em cada setênio estes 

elementos, apresentando características, interesses, perguntas e necessidades próprias e 

concretas. O desenvolvimento físico completa-se aos 21 anos enquanto a alma e o 

espírito estão em contínua adaptação às necessidades e realidades do corpo físico. 

Quadro 2 - As características dos setênios 

 Setênios Focos de desenvolvimento de cada setênio 

1º         De 0 a 7 anos Querer 

2º De 7 a 14 anos Sentir 

3º De 14 a 21 anos Pensar 

4º De 21 a 28 anos Sensação 

5º De 28 a 35 anos Razão 

6º De 35 a 42 anos Consciência 

7º De 42 a 49 anos Coragem 

8º De 49 a 56 anos Interiorização 

9º De 56 a 63 anos Sabedoria 

 Acima de 63 anos Plenitude e serenidade 
Fonte: Steiner (2007a) – Organização nossa. 

 

Apresentaremos os três primeiros setênios devido à importância deste para o 

processo pedagógico e, em especial, o segundo setênio, objeto de nosso estudo. 

No primeiro setênio, tudo na criança se relaciona ao corpo e suas forças vitais 

para o seu desenvolvimento físico e, segundo Lameirão (2007), ela inicialmente não tem 

consciência dos seus movimentos e pouco a pouco se apodera de seu corpo adquirindo 

cada vez mais habilidades e destreza. 

Nesse período a criança acolhe sem resistir tudo que o entorno a proporciona, 

com grande abertura e total confiança, pois para ela O MUNDO É BOM.  Devido a sua 

intensa atividade interior e sua refinada percepção sensória ela responde com a repetição 

dos estímulos do ambiente exterior imitando-os, isto é, a imitação, do falar, do fazer, do 

certo ou errado, no comportamento humano e o querer é o principal recurso que a 

criança dispõe para o processo de ensino-aprendizagem. 

No segundo setênio, a aprendizagem efetiva se dá por meio do sentir, 

vivenciando os conteúdos e através de representações que as crianças constroem através 
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da imaginação, de imagens, pois para elas o MUNDO É BELO.  Para Lanz (1990, p. 

42): 

Nesta fase a criança quer imagens, e qualquer matéria escolar deve ser 

apresentada primeiro sob a forma de imagens [...] A própria criança 

evolui durante este período em direção a um pensar cada vez mais 

abstrato, mas a transformação das imagens e fenômenos em conceitos 

e regras deve processar-se paulatinamente. 

 

O planejamento do ensino fundamental propõe um percurso que leve da imagem 

ao conceito, ou seja, do perceber ao compreender, de acordo com as potencialidades e 

interesses do indivíduo, pois ele deve inicialmente compreender os aspectos gerais e 

posteriormente chegar às particularidades e às relações entre elas e a partir daí elaborar 

sínteses usando seu pensar. Quanto a este ritmo pedagógico Steiner (2007b, p. 111) nos 

adverte que: 

Se inocularmos na criança de 9 a 10 anos conceitos destinados a 

estarem presentes no homem aos trinta, quarenta anos, então lhe 

inocularemos cadáveres conceituais, pois o conceito não vive junto 

com o homem enquanto este se desenvolve. Devemos oferecer à 

criança conceitos que no decorrer de sua vida possam transformar-se 

[...]. 
  

Os conteúdos trabalhados por meio de imagens e vivências mais tarde serão 

reelaborados em termos conceituais e científicos, tendo sempre a experiência como porta de 

entrada. Lanz (1990) com relação a esta visão pedagógica acrescenta que conceitos prontos 

impendem o desenvolver um pensar elaborador, através dos próprios processos do pensamento, 

abarcando-se ideias prontas sem o esforço individual da criança para chegar ao conceito final 

partindo das suas vivências de situações concretas.  

No terceiro setênio educa-se através do pensar. O jovem se torna muito crítico e 

questionador, pondo em dúvida as opiniões e ideias de todos, inclusive do professor, e 

examinando suas explicações e motivos. Nesta época, enfatiza Lanz (1990, p. 49):  

[...] o princípio da autoridade, tão certo e útil durante o segundo 

setênio, deixa de ter, portanto qualquer valor durante o terceiro. Ao 

contrário, ao invocar qualquer autoridade sem possuir a justificação 

para isso provoca uma atitude de revolta.  

  

Desenvolvem-se nessa fase o pensar lógico, analítico, crítico e o discernimento 

necessário para buscar as respostas às perguntas existenciais que se apresentam, pois 

está cheia de admiração pelo conhecimento e a compreensão deles, buscados com 

perseverança e tenacidade. É um período no qual o jovem sente a necessidade de 

descobrir o mundo para inserir-se nele, isto é, o MUNDO É VERDADEIRO. 
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Segundo Guerra et al. (2006, p. 26):  

[...] na aprendizagem e na vida, o julgamento próprio alavanca o 

espírito crítico, mudando as relações do jovem consigo mesmo e com 

o mundo. A revolta contra a autoridade e os valores existentes ganha 

força. A Pedagogia Waldorf estabelece fundamentos importantes para 

essa fase do desenvolvimento humano. O respeito à individualidade 

ajuda a transpor os aparentes abismos de incompreensão entre 

gerações. Da 8ª a 11ª série cabe aos alunos assumir o compromisso do 

aprendizado. Liberdade deve rimar com responsabilidade [...] o 

princípio pedagógico fundamental aqui é o conhecimento das 

qualidades do educador, especialmente sua capacidade intelectual e 

integridade moral.  
 

Segundo a PW, se o desenvolvimento do jovem ocorre dentro de critérios 

antropológicos, sem antecipação, sua consciência e seu pensar evoluirão com harmonia, 

possibilitando-o enfrentar as turbulências da puberdade de forma consciente e positiva, 

aprendendo a pensar com autonomia por meio de uma compreensão científica.    

Os quadros 3, 4 e 5 que seguem são anexados ao trabalho com o intuito de 

esquematizar de modo claro e objetivo o desenvolvimento do homem segundo a Teoria 

Steinerniana. Esses desenhos descrevem uma curva parabólica, que representa o 

caminho pelo qual percorre a criança desde o momento da consciência grupal a 

individualização a partindo desta para a crise da puberdade à autonomia pessoal e a 

consciência enquanto indivíduo. 
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Quadro 3 - Desenvolvimento físico do ser humano entre dois e vinte um anos segundo Steiner. 

 

 

Fonte: Projeto Politico Pedagógico da Escola Waldorf Rural Dendê da Serra, 2016. 
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Quadro 4 - Desenvolvimento do Pensar, Sentir e Querer e a aprendizagem segundo Steiner. 

 

Fonte: Projeto Politico Pedagógico da Escola Waldorf Rural Dendê da Serra, 2016. 
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Quadro 5 - Desenvolvimento Psicossocial e a Aprendizagem segundo Steiner 

 

Fonte: Projeto Politico Pedagógico da Escola Waldorf Rural Dendê da Serra, 2016. 
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Em todas as fases do desenvolvimento da criança no âmbito escolar, como base 

teórica importante para a relação professor-aluno nesta pedagogia está o aprender a 

conhecer as características pessoais, sua harmonização e a harmonização da classe 

para possibilitar um trabalho proveitoso e prazeroso para ambos, o qual seria possível 

através do estudo dos temperamentos, aprofundado pela Antroposofia. 

Assim, cada um de nós tem uma mistura única dos quatro temperamentos, a 

saber: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico, com a preponderância de 

um deles, que segundo Steiner (2002, p. 41) quando se encontra em desequilíbrio pode 

ser tratado pedagogicamente de modo a possibilitar a melhor relação possível professor-

aluno e alunos entre si. Steiner apresenta algumas possíveis intervenções do professor 

para melhorar essas relações através do estudo dos temperamentos. 

O processo de ensino-aprendizagem desta pedagogia antropológica tem uma 

característica única que é a sua ―condução rítmica‖, isto é, critérios como a estrutura do 

currículo, do horário, a escolha dos temas para cada disciplina levam em conta o ritmo 

do ano letivo, da semana, do dia, respeitando a alternância natural entre momentos de 

repouso, prontidão e necessidade de movimento. 

Na sala de aula as matérias teóricas, artísticas e práticas são organizadas de 

modo a permitir a alternância no aprendizado das matérias, de assimilação e intervalos.  

Segundo Richter (2002), a metodologia de ensino na PW tem como base a 

sequência rítmica reconhecimento-compreensão-domínio do conteúdo, em cada 

processo autônomo na prática educativa. Na fase de reconhecimento é necessário 

vivenciar, observar, experimentar, enquanto que para a fase da compreensão do 

conteúdo recordar, descrever, caracterizar e anotar e na fase de domínio do conteúdo, 

que se estende por várias aulas, é importante processar, analisar, abstrair e generalizar, 

elaborando teorias. 

Sendo assim, após a vivência e a descrição do conteúdo, propõe-se uma pausa 

como forma de distanciamento do que foi assimilado, à noite, para no dia seguinte 

relembrar e avançar com o processo educativo, pois o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas e anímicas pressupõe considerar as polaridades, sono e vigília, aprender e 

esquecer, consciência e inconsciência. 

O exercício, a abordagem artística e prática do conteúdo aprendido que requer a 

participação do ser humano ―inteiro‖ no processo de ensino-aprendizagem é um 

importante princípio da PW. Somente depois de estimulados os sentidos e vivenciados 

os conteúdos passa-se à fase dos julgamentos, a avaliação. 



55 
 

. 

A escolha dos conteúdos e temas tem como parâmetro a faixa etária e a 

sistemática científica de maneira vivenciada e enquanto processo educativo global que 

através da dimensão artística liga conhecimento e ação. 

Na escola Waldorf, o ensino é dividido segundo a especificidade das matérias 

em aula principal e aula de matéria, ministradas didaticamente em épocas e aulas 

avulsas, isto é, as disciplinas teóricas, artísticas e práticas acontecem em épocas e 

conforme a necessidade em uma abordagem completa do conteúdo. Disciplinas como 

língua materna, matemática, geometria, geografia, economia, história, ciências sociais, 

biologia, física, química, artes e história da arte da forma (de forma introdutória no 

ensino fundamental) pertencem à aula principal e o ensino de aulas avulsas quando 

visam o exercício constante. 

O ensino em épocas caracteriza-se por um período de 3 a 4 semanas que uma 

matéria é considerada o tema principal a ser desenvolvido pelo professor de classe nas 

duas primeiras horas de aula, segundo o princípio da unidade transdisciplinar, isto é, 

desenvolve-se o tema escolhido com o apoio de todas as disciplinas curriculares. 

Concluído o tema, escolhe-se outra matéria como tema principal, alternando-se épocas 

de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Artes. As demais matérias do 

currículo Waldorf complementam a aula principal em época formando um todo sob a 

perspectiva interdisciplinar. 

Na escola Waldorf, livros didáticos tradicionais, fontes secundárias e recursos 

audiovisuais de tecnologia de ponta são usados de modo limitado só no ensino médio ou 

quando estimulam o trabalho independente, pois enfraquecem o contato entre professor 

e aluno além de transmitir uma predeterminada visão de mundo, não foi selecionado 

nem avaliado pelo professor.  Os recursos de ensino, basicamente adotados são livros 

para leitura, literatura, coleções de textos, documentos originais, estatísticas, 

enciclopédias; além disso, são feitos relatórios, descrições e documentações de 

processos e delimitação sistemática de conteúdos (cadernos de época) que ajudam o 

aluno a fixar o conteúdo. 

Os alunos no último ano do ensino fundamental e médio preparam um projeto ou 

trabalho anual contendo uma análise criativa dos conteúdos, combinando elementos 

teóricos, artísticos e prático-artesanais, em temas escolhidos por eles, orientados por 

professores, pais, especialistas e supervisionados pelo seu professor e objetivam o 

planejamento e a execução de um trabalho coerente, criativo e independente do aluno. 
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O rendimento e a competição nesta pedagogia, segundo Richter (2002) tem 

caráter pedagógico e o essencial é o progresso compreendido em relação ao 

desenvolvimento e percepção de capacidades, talentos, forças intelectuais, julgadoras e 

de força de vontade e perseverança durante o processo de aprendizagem, levando-se em 

conta o que foi alcançado e o valor de cada aluno, seus avanços e sua contribuição na 

participação e formação da vida social, pois a avaliação dos resultados por nota, os 

explora, sendo por isso concedido um boletim verbal descritivo e não notas. Porém, de 

acordo com as normas legais de cada país, a escola Waldorf realiza exames oficialmente 

reconhecidos mediante realização de um curso preparatório individualizado. 

Realizam-se também aulas complementares ou de apoio caso o aluno necessite 

uma ajuda terapêutica complementar e individual determinada por um professor 

especializado, o médico da escola e outros terapeutas e o professor da classe. 

A constituição de um Jardim de Infância durante os primeiros sete anos de vida é 

essencial para o desenvolvimento correspondente à sua faixa etária, num ambiente 

familiar, que favoreça o aprendizado por imitação, vivenciando a riqueza e a variedade 

do brincar infantil. 

 

Autogestão da escola 

 

A fundação de uma escola Waldorf é concebida dentro de um processo e 

projeto maior de renovação de ―todo o organismo social‖ no contexto onde se situará, 

tendo seus próprios princípios e fundamentos, metodologia e didáticas – normas de 

atuação pedagógica que dependem somente do conhecimento da natureza humana, da 

essência da ordem social – totalmente independentes em relação a autoridades ou órgãos 

alheios a ela. 

Assim, as escolas Waldorf independentes do organismo social poderiam formar 

indivíduos dispostos positivamente a atuar neste, enquanto que numa escola organizada 

pelo Estado ou setor econômico, as pessoas sentiriam o efeito dominador e aniquilador 

desses organismos, antes de estarem totalmente conscientes desse Estado e dessa 

economia, segundo Steiner (1962): ―O abalo contínuo da estrutura social seria a 

consequência natural de uma ordem que, a partir da direção dos processos de produção, 

pretendesse, do mesmo modo, organizar o sistema de ensino‖. 

A fundação de uma escola Waldorf se dá normalmente quando um grupo de 

pais forma um grupo de estudo sobre a PW e a Antroposofia e que num processo de 



57 
 

. 

amadurecimento coletivo decide criar uma nova escola, mas não há formato pronto para 

isso, podendo alargar-se esse grupo a colaboradores, doadores e outros participantes e 

interessados, bem como ser um projeto social pedagógico. Juridicamente, constitui-se 

uma associação de direito civil sem fins lucrativos, obedecendo à legislação dos pais 

formada por professores e apoiadores, proprietária dos bens da iniciativa, empregadora 

de colaboradores, podendo receber doações e patrocínios, assim como define o corpo 

docente, a política de remuneração dos recursos da escola, relacionamento com as 

autoridades de ensino, atos jurídicos e administrativos e também a responsabilidade 

espiritual que é chamada de associação mantenedora da escola, um organismo social 

vivo que se organizará em gestão pedagógica independente, gestão administrativa e com 

a participação dos pais. 

A gestão pedagógica independente constitui-se individualmente pelo professor, 

que é responsável pela vida espiritual da escola e atua com total autonomia pedagógica 

com a presença de um tutor – professor experiente – que orienta e ajuda os professores, 

e coletivamente, semanalmente realiza-se a Conferência Pedagógica com todos os 

professores, a fim de possibilitar uma visão da situação pedagógica da escola, por classe 

e/ou alunos individualmente. Lanz (1990, p. 166) sustenta que: 

Isso conduz à formação de uma consciência comum, principalmente 

em relação a casos problemáticos, por meio desta conscientização da 

escola, e através de estudos em comum, atividades artísticas, palestras 

e debates, etc. A Conferência Pedagógica constitui para o professor o 

principal recurso para o aprimoramento constante das suas 

capacidades profissionais e para sua integração cada vez maior no 

organismo vivo que é a escola. Cada professor pode expor situações 

onde precisa ajuda ou orientações dos colegas.   

 

Lanz ainda esclarece que os professores com mais de um ano na escola, 

desejosos de serem responsáveis pelo bem-estar da iniciativa, formam a Conferência 

Interna, onde deliberam e decidem sobre tudo o que acontece na escola, como a fixação 

de metas, a constante autocrítica dos professores, a contratação e demissão de 

professores, a distribuição das classes e dos cargos pedagógicos, delegação de poderes. 

A Conferência Interna e a Pedagógica podem criar comissões para assuntos 

diversos que competem aos professores como: comunicação com os pais, transporte 

escolar, organização de festas e eventos, reformas e construções, questões referentes ao 

Conselho de Pais e a Associação Mantenedora, podendo esta formação variar de uma 

escola para outra. 
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As famílias interessadas em colocar seus filhos em uma escola Waldorf serão 

convidadas a uma entrevista com os professores e informadas sobre a pedagogia e a sua 

participação junto aos professores no processo de formação dos filhos, podendo formar-

se um Conselho de Pais constituído por representantes de cada classe, com estatuto 

próprio e tratar de assuntos como: taxas, campanhas financeiras, organização de festas, 

bazares, exposições da escola e participação nas reuniões pedagógicas por classe. 

No ensino fundamental, o professor de classe, segundo esta pedagogia 

antropológica, o professor de classe acompanha uma turma da 1ª a 8ª série, provendo as 

matérias principais, em épocas, durante 3 a 4 semanas, nas primeiras duas horas de aula, 

aprofundando e enriquecendo o tema escolhido, sempre com a ajuda de atividades 

artísticas, sob várias dimensões com o intuito de preparar seus alunos, comprometendo-

se a ajudá-los em suas dificuldades com a ajuda dos pais numa estreita relação, 

determinando os conteúdos das matérias exigidas pelos programas de ensino do Estado, 

mas de forma pedagógica e didática autônoma e atuando a partir de seu conhecimento 

sobre o desenvolvimento do ser humano, sua visão de mundo, os conteúdos curriculares 

e seu conhecimento sobre o aluno e seu entorno. E Zimmermann (1997, p. 12) esclarece 

assim a relação professor aluno, detalhando: 

A partir da relação conscientemente vivenciada entre professor e 

alunos, a matéria é configurada de maneira a corresponder à 

conjuntura momentânea, de tal modo que ofereça o melhor estímulo 

possível à atividade pessoal dos alunos em seu desenvolvimento. Para 

uma medida pedagógica, também precisamos, sobretudo de fantasia, a 

dádiva de tomar a medida certa na hora certa, a partir da percepção do 

todo. 
  

O comprometimento do professor Waldorf com seus alunos é um dos pilares 

dessa pedagogia, pois diante da diversidade de composições familiares na sociedade 

atual, ele se apresenta com uma referência para o aluno devido a todo o tempo que 

permanecem juntos no ensino básico e consequentemente à relação de confiança e 

autoridade natural,  que se estabelece para atuar sobre as relações e atitudes do aluno e 

sua família,  que são necessárias para o educar. 

Os constantes desafios com que se deparam os professores atualmente exigem 

dele uma constante autoeducação, autoconhecimento, que segundo Steiner (2007a, p. 

27) consiste em criar condições para uma vida saudável que se refletiria sobre seus 

alunos positivamente, e enfatiza: 

Temos de ficar cônscios, antes de tudo, desta primeira tarefa 

pedagógica, que consiste em primeiro educarmos a nós próprios, 
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fazendo reinar uma relação mental e espiritual íntima entre o professor 

e os alunos, e em entrarmos na classe, conscientes de realmente existir 

tal relação espiritual, e não apenas palavras, repreensões e habilidades 

pedagógicas. Estas são exterioridades que naturalmente devemos 

cultivar; mas não a cultivaremos corretamente se não estabelecermos, 

como fato básico, toda a relação entre os pensamentos que nos 

preenchem e os fatos que deveriam ocorrer nos corpos e nas almas das 

crianças durante o ensino. 
 

 

1.5.5 Currículo das Escolas Waldorf 

 

Steiner ao desenvolver a PW, propõe-se construir uma educação voltada para a 

formação integral do indivíduo, cognitiva, política, social, ética e afetiva, considerando 

o ser humano, dentro de uma visão holística, um todo que não pode ser fragmentado em 

partes a serem trabalhadas separadamente. Por isso, ele considera através do currículo 

formar indivíduos críticos e autônomos dentro de uma nova proposta pedagógica e 

política da prática educativa enquanto ato de liberdade. 

Segundo Steiner, o currículo precisa ser vivo, isto é, a teoria transformada em 

prática, baseada num contínuo diálogo entre o professor e seus alunos, como caminho 

para chegar à liberdade e ao pensamento crítico, por meio de vivências que 

desenvolvam a personalidade, a criticidade e a criatividade necessárias ao relacionar-se 

com o mundo e consigo mesmo: aprender a aprender, a fazer, a conviver e a ser, para se 

buscar soluções às crises da contemporaneidade (DELORS, 1998). 

Em uma de suas publicações contendo indicações de Steiner sobre o currículo 

Waldorf, Vom Lerhplan der Freien Waldorfschule (Do currículo da Escola Waldorf 

Livre), Heydebrand (1925) escreve: 

O currículo ideal deve acompanhar a imagem, que se transforma, da natureza 

humana em formação nas diferentes faixas etárias, porém como ocorre com 

todo ideal, ele se confronta com a realidade plena da vida e tem de adaptar-se 

a ela. Há diversos aspectos que dizem respeito a esta realidade: a 

individualidade do professor que está diante de uma classe; a própria classe 

com todas as características individuais de cada aluno; o momento histórico e 

a localização geográfica, com suas respectivas autoridades e com leis que 

regem o ensino daquela região onde se encontra a escola que pretende 

concretizar o currículo. Todos esses fatores alteram o currículo ideal e 

engendram mudanças e entendimentos, e a missão pedagógica, que nos é 

colocada pela essência do ser humano em desenvolvimento, só poderá ser 

realizada se o próprio plano de ensino trouxer em si mesmo capacidade de 

movimento e flexibilidade. 

 

Mais tarde, em 1995,  Stockmeyer, publica o documento Angaben Rudolf 

Steiners für den Waldorfschulunterricht (Indicações de Rudolf Steiner para o ensino em 
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Escolas Waldorf), bem mais completo e detalhado, mas atento a não ser dogmático, 

sendo somente um exemplo. 

Segundo Richter (2002) a PW segue em sua teoria e práxis uma orientação 

antropológica, segundo uma compreensão distinta das fases de desenvolvimento do ser 

humano de 0 aos 21 anos, durante as quais se constroem e se transformam as relações 

com o mundo e com o processo de ensino-aprendizagem, sendo a composição das séries 

segundo o princípio da idade e considerando o rendimento possível de cada aluno e o 

conteúdo do ensino adequado à faixa etária dos mesmos. 

As matérias para o desenvolvimento cognitivo, biológico-tecnológicas e prático-

artísticas têm o mesmo valor. Os conteúdos na sala de aula, os exercícios devem ser 

continuados, vistos seus efeitos a longo prazo, para que possam ser vivenciados, 

aprendidos, amadurecidos e aperfeiçoados num determinado momento. 

Posteriormente, a matéria aprendida deve servir de estímulo para o 

desenvolvimento dos conteúdos de novas questões e sob novos pontos de vista 

incentivando o aprender espontâneo, o espírito investigativo e a atividade criativa e 

participativa na formação da sociedade. 

Segundo Steiner, o ensino deve estar aplicado à vida social, cultural e econômica 

e à sua realidade, tratando temas técnicos e atuais, como ecologia, higiene e saúde, 

sexualidade, educação ambiental, trânsito, informática de acordo com a idade dos 

alunos e quando surgem, pois, a liberdade de ensino é pressuposto de uma educação 

para a liberdade. 

Numa escola viva, a estrutura do currículo e a escolha dos temas a serem 

trabalhados em sala de aula devem originar-se da motivação do professor e os princípios 

didáticos em caráter de diretrizes. Segundo Richter (2002) a escolha dos conteúdos deve 

obedecer aos seguintes requisitos: universos temáticos de dimensões universais, temas 

ligados a um povo, questões pertinentes à época, de modo transcendente, ampliado e 

atualizado, multidimensional de forma complexa. 

A PW tem um caráter cristão, porém não confessional, que deve estar presente 

no método e na atitude do professor perante seus alunos na busca de orientação com 

base em valores como amor, atenção e dedicação para formar no ser humano 

capacidades e forças que o ajudem a enfrentar as crises contemporâneas. 

O currículo Waldorf, seus horários e escolha dos temas para cada disciplina 

consideram o ―transcorrer rítmico do ano letivo‖, da semana e do dia num percurso 

permanente de repouso, prontidão para assimilação e necessidade de movimento, 
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alternando-se matérias teóricas, artísticas e práticas no trabalho de sala de aula incluindo 

intervalos que propiciem a assimilação do aprendido. 

No currículo horizontal, busca-se uma harmonia entre as diversas matérias e a 

faixa etária do aluno, levando-se em conta para o ensino dos conteúdos, o próprio aluno, 

suas necessidades e interesses, pois segundo Richter (2002) seria importante para a 

elaboração dos currículos, quanto da didática e da metodologia ter uma visão 

antropológica orientada à pedagogia. 

Devido ao objeto de nosso estudo ser delimitado às 7ª
s
 e 8ª

s
 séries do Ensino 

Fundamental, no referencial teórico aborda-se detalhadamente essa fase com 

explicações e contribuições ao longo da pesquisa. 

Este período de desenvolvimento do ser humano, entre 12 e 14 anos, marcado 

por uma situação de crise, a puberdade, na qual ocorrem profundas transformações 

físicas, no interior e no seu relacionamento com o mundo, desenvolvendo-se o pensar 

através de conceitos construídos por meio de vivências, estabelecendo relações entre 

fatos isolados até abrangermos a totalidade, superando fragmentações isolacionistas e 

especialidades em prol do pensar sintético. ―É só a partir deste momento que ele faz 

plenamente parte do mundo exterior‖ (STEINER, GA 303, p. 238). 

Nessa perspectiva, Richter (2002) nos ilustra essas ideias dentro das disciplinas 

do currículo horizontal com os seguintes exemplos: 

A Química na 7ª série propõe ao aluno o conhecimento das substâncias e suas 

qualidades, seguida da construção de conceitos a partir da sua observação, pois segundo 

Steiner (TB 81, p. 197): ―Não é o conceito abstrato que abarca a realidade, mas a 

observação reflexiva, a qual não considera isoladamente o conceito ou a percepção, mas 

sim a interligação de ambos‖. Já na 8ª série, o ensino da Química exige a compreensão 

dos fenômenos e processos orgânicos, formação e transformação de substâncias por 

meio de pensar e conceituar vivo a partir do ser humano. 

No ensino de Física da 7ª série enfatiza-se a Mecânica, na qual os alunos 

brincando com experiências relativas à mesma se familiariza com o pensamento 

sistemático, o conhecimento objetivo e prático das leis presentes nas criações humanas 

em todas as áreas. E na 8ª série constata este conhecimento adquirido anteriormente 

aplicado, precedente para estudo de outros conhecimentos mecânicos mais complexos.  

Nas Ciências Naturais na 7ª série, o ser humano também é o cerne para os 

estudos ligados à sua higiene e alimentação através da Jardinagem, com o estudo 
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prático das plantas de cultivo alimentares de todo o mundo. Já na 8ª série, realiza-se o 

estudo profundo do esqueleto humano em comparação ao dos animais. 

Na Geografia estudam-se os aspectos espirituais, culturais específicos e 

característicos da individualidade (alma dos povos) de cada região em consonância com 

o momento vivenciado pelo próprio aluno na puberdade no caminho para as 

transformações que se darão na adolescência. 

Na História da 7ª série estudam-se os grandes descobrimentos, novos 

continentes e novos povos, o renascimento e o início do pensamento científico em 

relação com a vida espiritual, em transformação em épocas anteriores em consonância 

com a fase psicológica do aluno no começo da puberdade, na qual precisa ser integrado 

ao mundo por meio do estudo do processo de industrialização (Revolução Industrial) e a 

atuação do ser humano na ordem social até os dias atuais, concentrado na 8ª série.  

Assim, promove-se a formação cidadã do aluno, vivenciando-se a transformação do 

mundo pelo ser humano, através da observação, em relação direta com as condições 

atuais da sobrevivência humana no planeta. 

Ensina-se também a Astronomia relacionada à História e à Geografia, 

baseando-se em observações astronômicas, para tratar da teoria de Nicolau Copérnico e 

dos fenômenos celestes em diversas regiões do planeta. 

Desenho e Pintura durante o Renascimento, com estudo e exercícios de 

perspectiva de obras dos grandes mestres, acrescentando ao elemento artístico 

características estruturais e normativas, que conduzirão o aluno a chegar ao aspecto 

morto do desenho e realizar a vivificação do mesmo. 

No ensino da Língua Materna nas 7ª e 8ª séries, as expressões linguísticas, 

representantes de manifestações de ordem sentimental, como, por exemplo, interjeições, 

precisam ser reconhecidas e transformadas em outras expressões, ajudando o jovem 

numa época de emudecimento e procura de uma linguagem própria a desenvolver sua 

comunicação com o mundo por meio de trabalhos com textos apropriados sobre a 

predominância dos temperamentos na construção das frases observando-se mutuamente, 

com sensibilidade reforçada, através de exercícios com o uso da poesia épica e lírica, 

com ênfase no disfarce e na codificação da linguagem em metáforas, no estudo das 

biografias, articulando-se sempre o aspecto social do trabalho em grupo numa obra 

linguística em um teatro de classe. 

As Línguas Estrangeiras são também trabalhadas de forma símile à Língua 

Materna e também em redações de relatórios e narrativa associados à Geografia e 
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Etnologia, para o real conhecimento da natureza humana, em seu aspecto linguístico, 

através de outros povos e tribos, despertando assim a compreensão pela diversidade. 

Nas aulas de Matemática da 8ª série, como em Física, primeiro aparecem as 

fórmulas, álgebra e equações são trabalhadas a partir da fórmula de juros estudada na 7ª 

série, o cálculo das raízes que foi indiretamente vivenciado no desenho em 

―perspectiva‖ e o pensamento sintético treinado através de cálculos práticos comerciais 

com na contabilidade. 

Na Geometria ensina-se através de demonstrações representadas por meio de 

desenhos a congruência dos triângulos, teorema de Pitágoras e os teoremas conexos 

relativos à altura e aos catetos, que exercitados constante e repetidamente treinam a 

vontade e a capacidade de julgar que vai se desenvolvendo. 

A Música que antes era o cantar e tocar individual com possibilidade de 

orientação, agora passa a ser o ato de fazer música no coletivo; possibilitaria o 

conhecimento de vários autores e chegar a conceitos e julgamentos exatos e aproximaria 

os jovens uns aos outros e da comunidade.  

A Euritmia trabalha a palavra enquanto ajuda na sua interpretação no ensino de 

línguas, em baladas e obras humorísticas, pode também acompanhar a música, 

exercitando o colocar-se para o grupo de modo individual e em conjunto.  

O Teatro de Classe consiste na preparação e apresentação de obras mais 

complexas que aquelas teatrais e cênicas do ensino desde a 1ª série, possibilitando o uso 

de máscara, confecção do cenário, a costura de roupas, o desenho de cartazes, 

coreografia compondo uma unidade de tudo que foi aprendido ao longo do ensino 

fundamental. 

Os Trabalhos Manuais são através das habilidades desenvolvidas 

anteriormente, aperfeiçoados, juntando-se a técnica ao caráter artístico que servirá ao 

aluno para treinar a costura para a confecção de peças mais complexas no ano seguinte. 

E as Atividades Artesanais na 7ª e 8ª séries adquirem um caráter de ensino técnico-

artesanal combinando os conhecimentos de mecânica, a funcionalidade e a estética, 

adicionando-se ainda a superação da própria fadiga pelo aluno. 

Na Jardinagem são trabalhadas a responsabilidade e o futuro por meio da 

observação e luta contra a indiferença diante dos processos do mundo e da vida, a 

necessidade de enfrentar as intempéries, no vivenciar prático do ciclo do jardineiro que 

vai desde a semeadura, plantio, cultivo, colheita e inclusive a venda dos produtos. 
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A Educação Física prepara o aluno para a auto percepção e superação da 

própria fadiga, por meio do treino da resistência e intensidade dos exercícios, individual 

e coletivamente. 

Na 8ª série os alunos podem realizar individualmente um Trabalho Anual com 

temas e métodos variados cuja finalidade é a elaboração de um trabalho formulado 

independentemente, a expressão gráfica, o treino artesanal ou musical pedagogicamente 

documentado, superando novamente o próprio cansaço e estabelecendo novos objetivos 

para o futuro por ele mesmo aspirado. 

Ao concluir o ensino fundamental, segundo Steiner (GA 294, 1919): ―Ao deixar 

a escola, o jovem deve ter adquirido a capacidade de não ficar preso ao corpo com todas 

as fibras de sua alma; no pensar, no sentir e no querer, ele deve tornar-se independente 

do corpo‖. 

O currículo se fundamenta em todas as matérias relacionando 

antropologicamente os seguintes aspectos relativos à faixa etária: estruturar o pensar; 

desenvolver o intelecto; exercitar conclusões causais e lógicas simples; substituir o 

julgamento emocional pelo julgamento racional (8ª); lidar com conteúdos amplos, 

estruturados e inteligíveis; passar da descoberta (7ª e 8ª) à invenção; analisar e 

compreender um contexto geral; desenvolver o interesse pelo universo, reunir 

conhecimentos baseados em fatos; conhecer a técnica enquanto pensamento 

transformado em realidade; o ser humano como criador de cultura; vivenciar a 

diversidade do mundo; conhecer ideias e ideais que tornam realidade; biografias que 

sirvam de modelo. 

O currículo de ensino vertical se constitui de vários conteúdos sequenciados e 

organizados em metas do ensino de uma matéria, apresentados no Anexo A. Inclui 

algumas atividades, como: 

a) Atividades curriculares complementares: 

O ensino Waldorf abrange atividades em sala de aula, laboratórios e quadras de 

esporte, bem como atividades extraclasse que enriquecem o currículo e possibilitam 

momentos de aprendizado e integração de toda a comunidade escolar, sendo o professor 

essencial na condução dos eventos. 

b) Visita do professor à casa do aluno: 

O professor de classe desenvolve um relacionamento estreito com a classe, 

acompanhando o desenvolvimento de cada aluno, cultivando o contato com os pais, por 

meio de visita à casa da criança e conhecimento dos detalhes da vida desta e de sua 
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família que possam ajudar na abordagem pessoal, com critérios e recursos mais 

objetivos para interagir sobre as dificuldades do aluno, sendo assim uma figura 

importante na sua vida, fonte de confiança e segurança. 

c) As reuniões de classe: 

Os professores se reúnem semestralmente com os pais, expõem seu trabalho com 

os alunos e problemas específicos procurando formar uma imagem da classe, a partir da 

troca de ideias, informações pedagógicas e sugestões para um melhor relacionamento 

com os filhos por um lado e por outro, os pais fazem consultas e eventuais críticas ao 

trabalho dos professores, exposições de trabalhos e cadernos dos alunos, entre outros.  

d) Passeio pedagógico: 

Com o propósito de integração através desse encontro pedagógico-social, pais, 

professores e alunos da mesma classe se organizam para a preparação dessa atividade 

social, na qual se observam as relações professor-aluno, pai-filho, atuação dos filhos no 

grupo de alunos, pais e professores se conhecem sob novas perspectivas, trocam 

experiências de vida, fazem amizade e conversam sobre as características da faixa etária 

de seu filho, enriquecendo o relacionamento e a confiança. 

e) Excursões: 

As excursões e viagens são uma experiência rica para professor e aluno, pois os 

alunos vivenciam o separar-se da família por alguns dias, dependendo de si mesmos e 

do grupo para a organização, comida etc., responsabilidade coletiva pela disciplina e 

bom funcionamento do acampamento e as consequências da atitude negativa de alguns 

sobre o grupo, enquanto o professor organiza e distribui as responsabilidades 

pedagogicamente e de acordo com cada aluno, procurando conhecer o aluno sobre 

outras perspectivas e buscando o caminho harmônico entre disciplina e liberdade. 

f) Apresentações e eventos regulares: 

As escolas Waldorf realizam regularmente eventos abertos ao público - colegas, 

pais, comunidade escolar para fazer conhecer as aulas, em várias classes, nas quais os 

alunos subiam ao palco das recitações, desde as séries iniciais, superando assim a 

inibição diante de um público maior, aprendendo a julgar a si mesmos e os outros e 

descobrindo a importância do preparo, ordem e disciplina para o sucesso de uma 

apresentação. 

g) Bazar e exposição anual 

Sucede no fim do ano letivo e visa abrir a escola à comunidade, expondo 

trabalhos artísticos e seus cadernos, os próprios alunos após certa idade explicam aos 
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visitantes como foram desenvolvidos os mesmos, pais vendem a produção anual 

coletiva da comunidade como geleias, brinquedos, produtos artesanais como velas, 

arranjos, etc. em prol da melhoria dos equipamentos escolares e culturalmente 

acontecem manifestações artísticas como apresentações musicais, pequeno teatro de 

bonecos, de sombras e outros.  

h) Festas cíclicas cristãs:  

Nas escolas Waldorf são essenciais atividades pedagógicas e festivas para 

comemorar as festas do calendário anual cristão, em especial, Páscoa, as épocas de São 

João e de São Miguel Arcanjo e as festividades natalinas, pois objetivam o 

desenvolvimento da alma humana como acostamento e referência para a vida dos 

alunos. 

i) Páscoa 

Trabalha-se na escola o significado da morte e ressureição de Cristo através de 

imagens e vivências do renascimento da vida após o fim de um ciclo; a compreensão do 

Mistério do Gólgota, que requer maturidade de consciência; portanto, usam-se 

processos da natureza, como a transformação da lagarta em borboleta em histórias e 

canções, incentivando o desenvolvimento da coragem para a mudança de hábitos e o 

empenho no trabalho. 

j) São João 

Pais, alunos e professores comemoram esta festa tradicional brasileira, 

arrecadando prendas, organizando barracas, vivência de brincadeiras, danças, músicas 

juninas com intensa convivência social, comidas e bebidas. Ao final da tarde, um 

cortejo de crianças levando cada qual sua lanterna, juntando a comunidade escolar ao 

redor de uma grande fogueira, num momento de grande confraternização. 

Crianças pequenas realizam a festa da lanterna, simbolizando a transição entre o 

outono e o inverno, onde cada criança confecciona na sala de aula sua lanterna e ao cair 

da tarde com o céu estrelado, carregando sua luz e entoando canções, cada uma segue 

um caminho, que seria uma preparação ao inverno com a ―internalização da luz‖. 

k) Micael (São Miguel) 

Nas escolas Waldorf, dia 29 de setembro, para a Antroposofia, festeja-se o 

arcanjo Micael, tido como guia da cultura e do desenvolvimento da humanidade e 

impulsionador da Proposta Pedagógica Waldorf. 

l) Natal 
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No Natal, pertence à tradição das escolas Waldorf a encenação de um Auto de 

Natal organizado pelos professores para pais e alunos. 

 

2 DESENHO METODOLÓGICO 

 

Com a finalidade de investigar a ambientalização da educação, segundo os 

princípios steinernianos, no processo pedagógico em três instituições de ensino 

promoveu-se o diálogo educativo entre diferentes concepções e práticas pedagógicas 

visando o enriquecimento mútuo das experiências e princípios observados. Nesse 

sentido buscou-se identificar em que medida a Pedagogia Waldorf é capaz de contribuir 

para uma educação integral e autônoma.  

A fim de buscar respostas às indagações levantadas pela pesquisa, levou-se em 

conta, o método, as técnicas e a criatividade do pesquisador presentes no percurso 

metodológico descrito, detalhando-se o tipo de pesquisa, local, população e amostra, 

instrumentos, procedimentos e análise dos dados, posicionamento ético dos 

pesquisadores (riscos e benefícios) e financiamento utilizados para abordagem na 

realidade pesquisada (MINAYO, 2011). 

 

2.1 PESQUISA QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Considerando que os caminhos trilhados para se chegar a um determinado fim 

estão ―interconectados [...] e originam-se em grande parte da seleção inicial das 

perguntas de pesquisa‖ (Moreira, 2008, p. 135) permitindo ao pesquisador desenhar a 

sua metodologia, optou-se pela pesquisa qualitativa e quantitativa. A pesquisa 

qualitativa por ser ―uma metodologia de investigação que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais‖ (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 11); por ser uma abordagem, cuja preocupação consiste ―em analisar 

e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento 

humano fornece uma análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 

tendências de comportamento, etc.‖ (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 269).  

Quanto à pesquisa quantitativa, segundo Moreira; Caleffe (2008) é uma 

metodologia de pesquisa que explora as características e situações, fornecendo dados 

numéricos por meio da mensuração e estatísticas de dados coletados em grande número 
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para uma melhor organização, descrição e interpretação dos mesmos por meio de 

preparação de matrizes e codificação de respostas. 

 

2.2 ABORDAGEM ETNOGRÁFICA 

 

A abordagem etnográfica ―é um método e o ponto de partida, é a interação entre 

o pesquisador e os seus objetos de estudo‖ (MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 85) 

presente através de uma visão de mundo, de homem e de educação de ambas as partes, 

já que a realidade investigada envolve aspectos multidimensionais do ser humano. 

O estudo dos fenômenos educacionais, outrora sempre influenciado pelas 

evoluções no processo de construção do conhecimento científico nas ciências físicas e 

naturais, avança nas últimas décadas, desenvolvendo métodos de pesquisa que atendam 

a dinamicidade, fluidez e complexidade da teia de variáveis que compõem o campo 

educacional, enquanto situado num contexto social, por sua dimensão histórica. 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986). Parafraseando Guiomar Namo de Mello e Rose Silva 

(1991), a pesquisa passa a estar mais voltada para a apreensão do funcionamento interno 

da escola e do sistema escolar. 

Para responder às questões propostas pela pesquisa, uma vez que compreende o 

processo pedagógico no cotidiano escolar buscou-se subsídios na Etnografia 

caracterizada segundo André (2011, p. 35): 

[...] a observação participante, que cola o pesquisador à realidade estudada; a 

entrevista, que permite um maior aprofundamento das informações obtidas; e 

a análise documental, que complementa os dados obtidos através da 

observação e da entrevista e que aponta novos aspectos da realidade 

pesquisada.  

 

Sendo assim, foram consideradas pelo pesquisador as dimensões essenciais 

segundo o objetivo geral e os específicos propostos na situação investigada objetivando 

uma melhor compreensão do objeto de estudo. 

A abordagem metodológica etnográfica sugerida através da observação 

sistemática e direta das atividades do grupo estudado, as entrevistas com os indivíduos 

direta e indiretamente envolvidos no processo pedagógico, a análise documental de 

dados secundários como os documentos públicos e/ou escolares também foi utilizada. 

Assim, tais dados foram selecionados, organizados e classificados com base nos 

objetivos propostos em núcleos temáticos constituídos por ideias-chave que 

possibilitaram uma interpretação livre a partir da teoria desenvolvida no referencial. 
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Dessa forma objetivou-se investigar a interface da Educação Ambiental em suas 

várias dimensões, como caminho para um pensar autônomo e inovador que possibilite 

respostas às diversas crises que se enfrenta nos dias atuais, com ênfase na investigação 

da dimensão ambiental no processo pedagógico de modo coerente, lógico e consistente. 

Dando prosseguimento ao processo investigativo, se seguiram essas etapas 

(LÜDKE; ANDRE, 1986, p. 15): 

a) A primeira, durante o processo de coleta das informações, fomos visualizando as 

possíveis articulações e relações a serem feitas para a formação de núcleos 

temáticos e análise, permitindo assim o ―não engessamento‖ na escolha do tipo 

de pesquisa a ser desenvolvido. 

b) A segunda possibilitou fazer a construção dos núcleos temáticos em categorias 

que nos permitiram compreender e interpretar o conteúdo das falas nas 

entrevistas, através da elaboração de ideias-chave das atividades e situações 

observadas e das propostas documentais escolares, selecionando os dados 

necessários no caminho da procura de possíveis respostas às questões 

pesquisadas no âmbito do processo de ambientalização da educação. 

c) A terceira consiste na explicação da realidade encontrada, situando-a num 

contexto amplo, em relação direta com os conceitos trazidos em seu referencial, 

permitindo a estruturação de um quadro teórico para interpretá-la e compreendê-

la, detectando assim dados e possíveis conjecturas que concorram para o estudo 

do objeto de pesquisa. 

Os dados coletados nas escolas que compõem o campo de pesquisa foram 

utilizados na construção de categorias analíticas a partir dos objetivos da pesquisa e de 

seus referenciais teórico-conceituais que permitiram interpretá-los à luz das teorias que 

fundamentam a pesquisa. 

 

2.3 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

A pesquisa é desenvolvida com alunos de 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 

I, em três escolas, a saber: uma pública, o Centro Estadual Experimental de Ensino 

Aprendizagem Sesquicentenário (CEEEAS), outra privada, o Instituto Pessoense de 

Educação Integrada (IPEI) e outra associativa, a Escola Waldorf Rural Dendê da 

Serra (EWRDS), em Serra Grande, Uruçuca-Bahia, a fim de promover o diálogo 
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educativo entre diferentes concepções e práticas pedagógicas relacionadas à questão 

socioambiental, visando ao enriquecimento mútuo das experiências e princípios. 

 

2.3.1 Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário 

(CEEEAS) 

 

O Centro Estadual Experimental de Ensino-aprendizagem Sesquicentenário 

localiza-se à Rua Manoel Franca com a Rua Orestes Lisboa, s/n, bairro Pedro Gondim, 

município de João Pessoa, estado da Paraíba. Em 1972, inicialmente, Escola Polivalente 

Sesquicentenário, atendia o Ensino Fundamental II e o Médio, passando alguns anos 

depois a oferecer a Educação Básica. Em 2001, o CEEEAS Sesquicentenário após 

Resolução Nº 340/2001, resultado da parceria do Conselho Estadual de Educação da 

Paraíba e a Cooperativa de Ensino de João Pessoa Ltda. devido ao reconhecimento 

trazendo consequente contribuição para a melhoria da qualidade do ensino público. 

Segundo palavras do atual coordenador da Cooperativa de Ensino da Escola 

Sesquicentenário, em 1992 tendo em vista a péssima qualidade do ensino público e o 

alto custo, com incerta qualidade de ensino das escolas particulares, alguns pais em 

maioria professores universitários, empresários e bancários de melhores posições 

sociais e condições financeiras decidiram criar uma cooperativa de ensino. 

 Assim, por ocasião de conversas pessoais com o vigente Secretário de Educação 

do Estado da Paraíba, este sugeriu a implantação de tal projeto na Escola Estadual 

Sesquicentenário. A cooperativa que contava com a participação de 20 pais e baseando-

se em experiências de outras cooperativas de ensino, foi implantada na escola que 

passou a denominar-se CEEEAS.  

A cooperativa (diretoria da Cooperativa: diretor presidente, diretor financeiro,  

diretor administrativo e coordenador pedagógico) firmou um convênio com a Secretaria 

de Educação. 

 Assim a diretora pedagógica da cooperativa sob a Coordenação Pedagógica 

Geral da escola, Coordenações por níveis de ensino fundamental e médio e uma equipe 

de assessoria composta por doutores e professores da UFPB trabalhava em conjunto 

definindo e operando as bases teóricas e práticas na linha pedagógica para a melhoria na 

qualidade do ensino da escola, com sucesso durante vários anos.    

Ainda segundo palavras do atual coordenador da Cooperativa de Ensino da 

Escola Sesquicentenário, a partir de 2010, o convênio se tornou um termo de 
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cooperação técnico-pedagógica com validade até 2014, sendo revalidado até 2018, 

estabelecia uma seleção feita pela própria escola, na qual 60% das vagas são destinadas 

aos pais não cooperados e 40% aos pais cooperados. A inscrição pela cooperativa requer 

primeiramente associar-se a ela pagando uma taxa no valor de um salário-mínimo e 

mensalmente o valor de R$ 122,00 (cento e vinte e dois reais) que são destinados a 

investimentos na infraestrutura (ar-condicionado, Datashow) e trabalho pedagógico. 

 Repassando ainda as impressões do atual coordenador da Cooperativa de Ensino 

da Escola Sesquicentenário, com o passar dos anos, segundo acompanhamento dos 

níveis de qualidade do ensino feito pela cooperativa, alguns fatores contribuem para o 

seu rebaixamento, como a mudança do perfil dos pais que demonstram pouco interesse 

pela educação doméstica e intelectual dos seus filhos não comparecendo à escola, 

exceto quando o filho tem sérios problemas, agravando-se no ensino médio; o 

desaparecimento do trabalho conjunto de assessoria da UFPB que ajudava quanto à 

qualidade pedagógica para uma educação necessária ao século XXI; a falta de interesse 

e apoio de alguns professores por perceberem a cooperativa como um organismo de 

ingerência no trabalho deles enquanto estatal; a constante mudança na diretoria da 

cooperativa a cada quatro anos e na direção da escola a cada dois anos; a falta de 

participação dos pais nos trabalhos da cooperativa; mudança dos critérios para a escolha 

do diretor da escola, que na criação da cooperativa qualquer pai ou mãe poderia ser 

diretor da escola e a partir de 2006 somente pessoas da escola com qualificação 

profissional na área da educação; pouco interesse dos professores devido à pequena 

retribuição específica pela carga de trabalho e empenho profissional e ingerência 

política na contratação de profissionais não concursados. Diante disso, a qualidade de 

ensino na escola decaiu nos últimos anos e segundo ele, parafraseando certo 

pesquisador, hoje temos filhos do século XXI, professores do século XX e a estrutura 

escolar do século XIX.  

Ao final de 2016, devido ao rebaixamento da qualidade de ensino, a escola tenta 

repensar os seus atuais caminhos através de uma possível volta das assessorias aos 

professores. 

Atualmente a escola oferece Educação Básica, nos níveis fundamental e médio, 

com cerca 1.800 alunos nos turnos da manhã, tarde e noite e conta com um espaço 

correspondente a duas quadras e oferece diversificados espaços pedagógicos e 

administrativos distribuídos em setores, a seguir: Setor Administrativo: Secretaria, Setor 

Financeiro, Reprografia, Direção Geral, Sala de Recurso; Setor Administrativo: 
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Laboratório de Informática e Sala de Professores; Setor de Manutenção: Oficina e 

Almoxarifado; Bloco do Ensino Fundamental I: 10 salas de aula divididas em dois 

blocos, a saber: Bloco no Ensino Fundamental I com 10 salas de aula para até 30 alunos 

por sala, duas salas para a 1ª série com 22 alunos por sala de aula e todas as salas com 

armário de apoio, ventiladores de parede, ventilação natural e quadro branco, 

Laboratório de Português, Laboratório de Matemática, Laboratório de Ciências e 

Serviço de Orientação Educacional (SOE); Bloco do Ensino Fundamental II: 10 salas de 

aula climatizadas para até 35 alunos por sala, quadro branco, Laboratório de Matemática 

II e SOE; Bloco do Ensino Médio: seis salas de aula para até 35 alunos por sala, 

armários de apoio, ar-condicionado e quadro branco e SOE; Espaço de Recreação: 

banheiros feminino e masculino, banheiro dos professores e funcionários, cozinha com 

dispensa, coordenação pedagógica, gabinete odontológico, pátio de apresentações, pátio 

das cerâmicas, pavilhão, sala de artes, sala do grêmio, sala de som; Desportos: ginásio 

com quadra coberta poliesportiva, quadras de vôlei (areia e pavimentada), quadra de 

futsal, campo de futebol, duas salas de danças; Setor de Apoio: sala de judô, sala de 

recursos, laboratório de Física e vestuário masculino e feminino. 

Atualmente o CEEEAS nos três níveis de ensino conta com 68 professores 

efetivos e 31 prestadores de serviço, uma equipe técnico-pedagógica composta de 6 

coordenadores e 4 especialistas, além de 14 funcionários efetivos e 9 prestadores de 

serviço e cerca de 1812 alunos. 

 

2.3.2 Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

 

Com sede na Av. Flamboyant, 155, Cidade Universitária de João Pessoa, estado 

da Paraíba, oferece os níveis da educação básica: Educação Infantil/Pré-escola e Ensino 

fundamental I e II. Nasceu conjuntamente com o próprio bairro dos Bancários da 

vontade de professores universitários, em criar uma escola que rompesse com a forma 

tradicional de ensinar, em 12 de maio de 1980, com classes de pré-escolar, criando em 

1982 classes do 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental I e, logo em seguida, em um novo 

espaço surgiram as classes de 5ª a 8ª séries do Ensino Fundamental II.  

A escola IPEI, que conta cerca de 350 alunos distribuídos em dois turnos, em 

uma área de cerca 1.200 m² com uma infraestrutura de 9 salas de aula, 2 salas de 

estimulação, 2 salas de expressão corporal, sala de leitura, 4 banheiros femininos e 4 

masculinos para estudantes, 1 banheiro docente feminino e masculino e 1 banheiro da 
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administração, 1 quadra poliesportiva, 1 piscina, 1 salão de areia, pátio coberto, área de 

recreio, parque, praça de alimentação, cantina, copa, sala dos professores, sala da 

administração, sala pedagógica, recepção, secretaria, área de serviços gerais e anfiteatro. 

A organização administrativa, técnica e docente do Instituto tem a seguinte 

estrutura: diretoria, secretária, serviços pedagógicos: Serviço de Atendimento ao 

Estudante (SAE), Serviço de Atendimento ao Professor (SAP) e Serviço de Projetos e 

Atividades Extra Curricular (SEPA), Profissionais docentes e Conselho de classe. 

A proposta metodológica do IPEI está embasada na teoria do desenvolvimento 

sociointeracionista de Lev Vygotsky que considera o processo de aprendizagem escolar 

um processo ativo do ponto de vista do aluno onde ele constrói, modifica, enriquece e 

diversifica seu conhecimento a partir do seu contexto sócio-histórico e da interação com 

os membros do seu grupo, possibilitando uma constante exposição do aluno a desafios e 

problemas a enfrentar a partir de suas possibilidades e com o apoio e os instrumentos 

oferecidos pelo professor e pessoas com quem convive. 

A escola IPEI considera os conteúdos escolares um meio para construir o 

conhecimento através de uma perspectiva interdisciplinar possibilitando aos alunos e 

professores a ampliação de sua visão de mundo e das dimensões possíveis do 

conhecimento - factual, conceitual, procedimental e atitudinal. 

A escola IPEI tem seu processo de ambientalização desenvolvido ao longo do 

ano através de projetos, conteúdos, vivências pedagógicos e interdisciplinares e está 

intrinsecamente contida nas resoluções e documentos escolares que constituem o projeto 

politico-pedagógico da mesma, atribuindo uma caraterística e identidade de escola que 

busca a sustentabilidade em sua prática educativa, bem como procura trabalhar a relação 

ser humano-sociedade-natureza através do trabalho consigo mesmo, com o outro e com 

o mundo, de todos os membros da comunidade escolar, tendo como referência os ―17 

Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas 

(ONU) para o Milênio‖. 

     

2.3.3 Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

 

A escola Dendê da Serra situa-se na Rod. BA-001 Ilhéus - Serra Grande, 

Uruçuca-BA, litoral sul, numa região litorânea, de mangues e Mata Atlântica preservada 

construída numa área de dois hectares pertencente à Associação Pedagógica Dendê da 

Serra. 
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A escola oferece para 204 crianças da região um ensino orientado pela PW, do 

jardim de infância até a 8ª série do Ensino Fundamental II, com um quadro de recursos 

humanos composto de 15 professores, 6 funcionários e o trabalho voluntário de alguns 

pais que contribuem conforme suas habilidades, com um grande pátio ao ar livre e um 

coberto, secretaria, sala de reuniões, cantina, banheiro feminino e masculino para alunos 

e para funcionários, casa do jardim de infância em construção arquitetônica 

antroposófica com duas classes de jardim de infância e uma sala/classe para cada ano do 

ensino fundamental, que funcionam no período da manhã, onde as crianças merendam 

e/ou almoçam de modo saudável todos os dias às vezes ficando na escola à tarde para as 

atividades extracurriculares. 

A maioria das crianças provém de famílias de baixa renda, poucas têm condições 

de contribuir financeiramente com a escola. Começou em fevereiro de 2001, quando um 

grupo de pais e professores ligados ao movimento Waldorf fundou a Associação 

Pedagógica Dendê da Serra e iniciou um trabalho pedagógico inovador, numa fazenda a 

6 km da vila de Serra Grande, onde já funcionava uma pequena escola rural 

multisseriada, em que uma professora lecionava sozinha para alunos de quatro séries 

diferentes. Em parceria com a Prefeitura de Uruçuca começou ali o Projeto Dendê da 

Serra, trabalhando mais dois anos em condições bastante precárias e improvisadas, até 

conseguir se mudar para uma área de 2 ha, com um prédio próprio construído através de 

doações. 

Seguindo os princípios de autogestão desta pedagogia, a escola pertence e se 

autofinancia através das contribuições feitas pelos pais, amigos, colaboradores e 

parcerias a associação mantenedora da escola, sem fins lucrativos e integra crianças de 

diversas classes sociais, das quais cerca grande parte delas são alunos da comunidade 

sem condições financeiras de arcar com os custos mensais, recebendo uma bolsa 

integral enquanto que o restante contribui financeiramente de modo parcial ou total. 

A associação é responsável pelo provimento financeiro, que acontece por meio 

de investimentos de empresas e sistema de apadrinhamento de crianças, criado em 2011, 

segundo o qual membros da sociedade custeiam parcial ou totalmente a educação de 

alguns alunos, podendo definir o valor da contribuição e acompanhar o 

desenvolvimento dos alunos apadrinhados. 

O processo de ambientalização da educação da escola está inserido dentro do 

próprio processo de ensino-aprendizagem que se desenvolve a partir da relação teoria-

prática, onde o professor a partir da sensibilização de materiais, criando e 
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desenvolvendo experiências com a turma, fazendo os alunos elaborarem um relatório 

sobre tais vivências, elaborando uma retrospectiva para eliminar as dúvidas 

estabelecendo um diálogo das hipóteses levantadas com os conceitos abordados de uma 

determinada teoria. 

Na área socioambiental desenvolvem-se projetos (PIOVEZAN, 2011), como a 

plantação de espécies da flora local, a produção de fertilizantes naturais e compostos, 

preparam a terra, separam e reciclam o lixo na própria escola e incentivam a exploração 

pelos alunos dos rios, da mata e do mar na região do entorno da escola e ainda visitam 

com frequência um Projeto de Reserva de Patrimônio Natural que cuida das matas, 

nascentes e da foz do principal rio da região entre outras práticas educativas 

permanentes.  

Uma auditoria ambiental escolar foi (PIOVEZAN, 2011) realizada entre os anos 

de 2007 e 2008 na Escola Waldorf Rural Dendê da Serra. usando-se a metodologia 

adaptada do projeto ECO-ESCOLAS, desenvolvido pela Fundação para Educação 

Ambiental (FEA) e Associação Bandeira Azul Europeia com o objetivo de certificar e 

premiar as escolas que contribuem para o desenvolvimento sustentável em todo o 

mundo.
2
  

Tal metodologia tem auxiliado na diagnose e levantamento de problemas 

ambientais locais, indagando sobre o nível de sustentabilidade encontrado na 

comunidade escolar, considerando atividades da escola com impacto sobre o meio 

ambiente como o lixo (resíduos sólidos), a utilização da água e da energia, o espaço 

interno e externo da escola, a poluição sonora e os recreios, além da política de 

aquisições, transportes utilizados e a gestão escolar. 

A auditoria ambiental escolar, com relação aos aspectos considerados, constatou 

ótimos índices de sustentabilidade, que se conjugam muito bem com a localização da 

escola dentro de uma unidade de conservação e a importância dos estudos dos temas 

socioambientais dada pela comunidade escolar. 

 

2.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A população da nossa pesquisa constituiu-se pelos grupos direta e indiretamente 

envolvidos no processo pedagógico, alunos, professores especialistas em educação e 

                                                             
2
 Cfr. www.abae.pt. 

http://www.abae.pt/
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funcionários, das turmas de 7º e 8º anos do Ensino Fundamental das escolas escolhidas 

no município de João Pessoa - PB e no município de Uruçuca - BA. Esta última foi 

selecionada devido à ausência de escolas Waldorf no estado da Paraíba.  

Quadro 6 - População envolvida na pesquisa 

ESCOLA IPEI CEEEAS DENDÊ 

DA  

SERRA 

TOTAL 

Alunos – 7ª e 8ª 23 79 28 130 

Professores 12 12 6 30 

Especialistas em educação 

(Coordenador Pedagógico/Tutor, 

Orientador Educacional e Gestor) 

3 5 1 9 

Funcionários 3 3 3 9 

Total 39 101 38  
Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

O motivo pelo qual escolhemos essas séries deve-se à possibilidade de maior 

compreensão e facilidade de diálogo com os alunos por meio de 

entrevistas/questionários, sobre a relação homem-natureza e as questões 

socioambientais, bem como, a grande ênfase dada aos processos dessa relação pela 

Pedagogia Waldorf, para os alunos nessa fase de desenvolvimento. 

 

2.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

 

Para investigarmos o processo pedagógico, o ambiente escolar e a gestão a 

metodologia utilizada para a coleta de dados foi: a observacional, relativa às práticas 

pedagógicas e outros aspectos do processo pedagógico; a documental, a partir do 

Projeto Político Pedagógico, do Currículo e entrevistas e questionários com professores, 

especialistas em educação, alunos e funcionários, conforme Quadro 6, seguindo os 

objetivos propostos pela pesquisa. 

A opção por entrevistas e questionários se justifica por considerar-se formas 

racionais de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, para dirigir com eficácia 

um conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais completa possível 

(ARNOLDI; ROSA, 2008), bem como, por serem formas de interação social que 

permitem uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados 

e a outra se apresenta como fonte de informação (GIL, 2007).  
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Quanto aos questionários, estes apresentam uma série de vantagens entre elas, 

atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam em áreas geográficas diferentes 

(GIL, 2007). 

A fase de preparação dos dados coletados por meio dos questionários e das 

entrevistas é organizada e mais facilmente analisável. 

 Tais instrumentos possibilitaram a análise comparativa entre as três escolas 

pesquisadas, as unidades de análise consideradas e os sete núcleos temáticos definidos 

como: 1) visão de mundo, de homem e de educação; 2) visão sobre a EA e a 

ambientalização; 3) identidade do aluno; 4) interdisciplinaridade e complexidade das 

disciplinas; 5) dinâmica professor-aluno; 6) relação escola-comunidade e 7) sinais de 

sustentabilidade.  A escolha desses núcleos temáticos se justifica pelo objetivo da 

pesquisa e pela necessidade de aferir e problematizar elementos relevantes no contexto 

de uma educação ambiental crítica. 

Para tanto, primeiramente foi feito a ―Análise Documental‖ do PPP, do 

Currículo das séries estabelecidas, bem como, observamos sistematicamente as aulas e o 

cotidiano escolar para aferir a aplicação dos princípios destes, e as formas de interação 

comunitária internas e externas. A seguir foram aplicadas entrevistas semiestruturadas e 

questionários com os sujeitos da comunidade escolar no sentido de compreender os 

objetivos, os fundamentos, os limites e os resultados percebidos no processo pedagógico 

de ambientalização da educação dessas escolas.  

Na segunda etapa apresentou-se aos professores e especialistas em educação 

uma palestra introdutória a PW, em seguida a nossa percepção como pesquisadora, a 

partir dos dados coletados, sobre as unidades de análise (processo pedagógico, ambiente 

escolar e gestão) que definiram a ambientalização das escolas pesquisadas. 

Nesse contexto utilizaram-se várias fontes de dados como a entrevista, a 

observação, a análise de documentos e a revisão bibliográfica com o intuito de conceber 

maior validade científica à pesquisa. Para desenvolver os objetivos propostos usou-se a 

categorização dos dados coletados, organizando-os e distribuindo-os em núcleos 

temáticos, individualmente descritos e interpretados livremente com o auxílio da teoria 

adotada (MINAYO, 2010). 

A terceira e última etapa consta, inicialmente, de uma palestra sobre os 

princípios e fundamentos da PW, enquanto uma concepção pedagógica, como subsídio 

para o diálogo entre as concepções pedagógicas de forma comparativa com 

apresentação e discussão dos núcleos temáticos com consequente elaboração de 
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possíveis formas de contribuição da PW ao processo de ambientalização das escolas 

envolvidas, respondendo ao longo deste processo aos objetivos propostos pela pesquisa. 

 

2.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A seguir apresentam-se a análise e interpretação dos dados referentes aos setes 

núcleos temáticos, a luz da categorização do processo pedagógico, do ambiente escolar 

e da gestão das escolas Centro Estadual Experimental de Ensino Aprendizagem 

Sesquicentenário (CEEEAS), do Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

e da Escola Waldorf Rural Dendê da Serra (EWRDS). 

Apresentou-se inicialmente os dados analisados de cada escola e em seguida 

foram atribuídos significados interpretativos com os respectivos gráficos. 

Depois de submeter todos os dados coletados aos mesmos critérios chegou-se à 

fase de que enquanto método, segundo Bruyne et al. (1991, p. 36) envolve uma 

dimensão crítica a partir de um determinado modelo de ciência; conceitos e princípios 

que orientem a interpretação; regras de estruturação do objeto de investigação e controle 

da coleta de dados e sua confrontação com a teoria considerada. 

Na interpretação livre do material coletado seguiram-se os procedimentos, a 

saber: leitura compreensiva possibilitando a impregnação com os depoimentos em 

articulação com as observações feitas criando uma visão de unidade com a identificação 

de particularidades (MINAYO, 2010).  

Foi promovido um diálogo entre os processos de ambientalização das três 

escolas levando em conta na análise e interpretação dos dados a visão e o contexto no 

qual as escolas escolhidas os desenvolvem.  

 

3 INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE COMPARATIVA DOS DADOS OBTIDOS 

NO PROCESSO DE AMBIENTALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DAS TRÊS 

ESCOLAS: PROCESSO PEDAGÓGICO; AMBIENTE E GESTÃO ESCOLAR. 

 

Esse percurso consiste em tentativas sucessivas de aglutinação pela similaridade, 

complementaridade ou contraposição dos indicadores por meio de sete núcleos de 

significação, apresentados por cada escola, de acordo com as informações dos 

participantes: professores; especialistas; alunos e funcionários, analisados 

individualmente e de modo comparativo, levando-se em conta o referencial teórico. 
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Além disso, construíram-se esses núcleos a partir dos dados empíricos coletados; 

do referencial teórico e dos objetivos definidos pela pesquisa, entre eles, o geral, 

comparar o processo de ambientalização da educação em três escolas, assim sendo, 

possibilitando a organização do material coletado e as análises que sintetizam as 

questões relevantes para a compreensão do processo de ambientalização da educação 

nas escolas estudadas.  

 

3.1 O QUE REVELAM AS FALAS, AS OBSERVAÇÕES E OS DOCUMENTOS 

SOBRE A PESQUISA  

 

 Objetivando analisar os núcleos temáticos, construíram-se categorias capazes de 

representar os dados coletados em campo. Sempre que possível, foram utilizados os 

relatos dos depoentes para demonstrar como se expressavam os núcleos temáticos 

representativos da realidade e visões de cada escola.  

 

3.1.1 Visão de mundo, de homem e de educação 

 

Visão de mundo é uma palavra originária da expressão alemã Weltanschauung 

derivada de Welt (mundo) e Anschauung (visão, intuição), e define o modo como 

percebemos e interpretamos a realidade em que vivemos. 

Todos nós temos um modo de conceber o mundo, o ser humano, a educação e a 

prática pedagógica que dependerá de formas de pensamento, valores, ética e percepções 

que prevalecem em nossa visão da realidade. 

A formação de uma visão de mundo é objeto de vivência, experiência, ambiente 

familiar e social e da influência das possibilidades de acesso à informação, da qualidade 

da informação trazida, levando em consideração o crescente aumento dos meios de 

comunicação na contemporaneidade e através das diversas culturas que fazem parte do 

legado cultural da humanidade. 

  No decorrer da análise, considerou-se necessário criar uma subcategorização 

para expressar a realidade das escolas, traduzidas por meio dos dados e dos relatos 

coletados, além das opiniões científicas dos autores contidas no estudo quanto à visão 

de mundo, de homem e de educação.  

Diante disso, para a análise do processo de ambientalização das escolas utilizou-

se uma escala de subcategorias que expressa o nível mais ou menos intenso de inserção 



80 
 

. 

de valores, conceitos e práticas socioambientais no cotidiano das escolas estudadas ou 

de sua transformação paradigmática. Assim, quanto à visão de homem, de mundo e de 

educação, a subcategoria Conservadora representa, como o próprio nome expressa, o 

nível menos desenvolvido no processo de inserção/ambientalização e a subcategoria 

Transformadora multidimensional o nível mais desenvolvido nesse processo de 

transição. Abaixo, no quadro 7, seguem as definições de todos os níveis considerados: 

 

Quadro 7 – Categoria: visão de mundo, de homem e de educação. 

Subcategorias de análise 

Conservadora Dinâmico-

conservadora 

Transformadora 

monodimensional: 

Transformadora 

multidimensional 

Manutenção do 

status quo, 

consciente e/ou 

inconscientemente. 

Ações e atitudes 

manifestas 

discursivamente, 

porém, sem resultar 

em profundas 

mudanças. 

Aponta para a 

necessidade de 

mudanças e modos 

alternativos de 

trabalhar os 

conteúdos, mas, na 

prática resulta em 

uma ação 

transformadora a 

nível 

predominantemente 

educacional. 

Propõe uma ação 

teórica e prática, 

que viabilize 

mudanças em várias 

dimensões, por 

exemplo, 

educacional, 

ambiental, 

socioeconômica e 

política na vida da 

comunidade. 

Fonte: Ziegler, 2016. 

 

Centro Estadual Experimental de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário - 

CEEEAS 

 

Segundo o explicitado no Projeto Pedagógico. 

O mundo é o local onde ocorrem as interações entre os seres humanos 

e destes com o meio social, homem-homem e homem-meio social, 

caracterizados pelas diversas culturas e conhecimento. Devido à 

rapidez das informações e pela globalização torna-se necessário 

proporcionar ao homem o alcance dos objetivos materiais, políticos, 

culturais e espirituais para que sejam superadas injustiças distinções e 

divisões [...]. (CEEEAS, 2015). 

 

O PPP apresenta a ideia de formação social de valores humanos como 

―cooperação, solidariedade, generosidade, respeito‖. É uma concepção pedagógica que 

visa contribuir para a formação integral dos alunos (as) e para o ―desenvolvimento das 

suas capacidades (motoras, afetivas, sociais e cognitivas)‖, bem como, para sua 
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formação enquanto cidadão participativo, consciente e atuante na sociedade (CEEEAS, 

2015).  

O PPP apresenta a ideia de ―promover a formação da consciência crítica e a 

aquisição de capacidade de organização para a transformação social‖ (CEEEAS, 2015). 

O currículo do CEEEAS segue as diretrizes curriculares nacionais para o ensino 

com a distribuição dos conteúdos de modo tradicional, em disciplinas, comuns às 

escolas públicas nacionais.  

Na prática pedagógica observa-se a existência de projetos interdisciplinares 

internos e projetos de extensão com a universidade, conteúdos curriculares, círculos de 

diálogo, vivências e práticas, as quais apesar de contribuírem positivamente para uma 

mudança de visão necessitam tornar-se um projeto educativo intensivo e contínuo no 

percurso escolar e curricular de alunos e alunos. 

Quanto ao tema (visão de mundo, de homem e de educação) quando perguntados, os 

professores depoentes, apresentando-se em forma padronizada: 

 33% dos professores afirmaram que com relação aos conteúdos 

curriculares (CC), a partir dos conteúdos curriculares colocados pelo 

professor em interação com o contexto do educando delineiam-se o que 

será estudado. 

―Os temas dos conteúdos curriculares são trabalhados de acordo com 

os PCNs/MEC com o auxílio dos livros didáticos adotados pela escola 

no PNLD vigente, considerando-se também a realidade do aluno.‖ 

(Entrevista 1) 

 

 33% dos professores afirmaram que a formação cidadã (FC) e a 

integração social (IS) dão-se por meio da transformação das relações 

entre os indivíduos consigo, com a sociedade e a natureza, com isso 

considerando o situar-se do(a) aluno(a) dentro do sistema capitalista e as 

consequências reais para a convivência com os conflitos e a supremacia 

de uma classe dominante: 

―É necessário considerar o aluno dentro do sistema capitalista, com 

suas contradições e conflitos para buscar uma formação cidadã e uma 

integração social coerente com as necessidades de transformação das 

relações entre os indivíduos.‖ (Entrevista 2) 

 

 34% dos professores deponentes a partir da conscientização (C) formam-

se cidadãos: 

―A formação cidadã necessita partir de um trabalho de 

conscientização com os alunos e alunas.‖ (Entrevista 3) 
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Quanto a esta categoria temática (visão de mundo, de ser humano e de 

educação), quando perguntados, os especialistas depoentes do CEEEAS, apresentando-

se em forma padronizada: 

 35% dos especialistas em educação dizem que a conscientização (C) 

advém do ensino por meio do saber interdisciplinar  que possibilita uma 

formação para a integração social e o exercício da cidadania consciente 

que reverberem na estrutura social vigente de modo transformador: 

―A conscientização do aluno e aluna para uma formação e exercício 

da cidadania conduz-se por meio de um saber interdisciplinar 

possibilitador de ações e atitudes transformadoras da estrutura social 

vigente.‖ (Entrevista 4)  

 

 35% especialistas em educação dizem ser importante a postura dos 

conteúdos ministrados para a construção da cidadania: 

―Os conteúdos trabalhados necessitam promover a formação cidadã do 

aluno (a), inserindo-o adequadamente no tecido social em que vivem. 

(Entrevista 5)‖ 

 

 30% dos especialistas em educação pronunciam-se sobre a necessidade 

de um trabalho dinâmico e interdisciplinar (DI) que proporcione uma 

visão e atuação multidimensional do indivíduo: 

―A dimensão inter-trans-multidisciplinar favorece uma formação 

adequada ao lidar com os conflitos sociais existentes. (Entrevista 6)‖  

 

Diante disso, com relação ao PPP percebe-se a existência de diversas outras 

visões de mundo, ser humano e educação na escola o que dificultaria um trabalho 

harmonioso da comunidade escolar, de modo consciente, na busca de uma ação 

unificadora, articulada e integrada. 

Para Guimarães e dentro deste contexto pode-se distinguir: (2004, p. 142): 

O ambiente educativo não é o espaço físico escolar. O ambiente 

educativo se constitui nas relações que se estabelecem (...) entre 

escola e comunidade, entre comunidade e sociedade, entre seus atores, 

nos embates ideológicos por hegemonia; portanto, é movimento 

complexo das relações. 

  

A transformação de uma sociedade capitalista e competitiva em crítica, 

reflexiva, igualitária e integradora dá-se também através da educação na qual o ser 

humano dela resultante receberá uma formação social de valores humanos como 

cooperação, solidariedade, generosidade, respeito que possibilite o bem estar de todos. 
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Em uma visão crítica, o papel da escola é contribuir a uma futura transformação 

social, ética e política que em relação as questões ambientais enfatiza a necessidade de 

uma distribuição mais equilibrada e racional dos recursos naturais, o enfrentamento da 

crise ambiental suas causas e consequências.  

O papel da escola segundo Carvalho (2012), em tempos de desesperança política 

e institucional como os atuais, a questão ambiental é a que aglomera mais esperanças e 

apostas de possibilidades de mudanças individuais, coletivas, sociais e planetárias. 

Assim, ainda em relação ao papel da escola Moraes (2011), normas e regras em 

cada contexto, cultura e valores por eles expressos, presentes no aprendizado dos alunos 

como sujeitos sociais e situações de sala de aula servem para direcionar o 

desenvolvimento pessoal, a construção individual de cada um fazendo-se capaz de se 

examinarem assim as contradições individuais e coletivas. 

A ênfase no conteúdo a ser ministrado por parte dos professores (Entrevista 1) 

ocorre em detrimento de outros fatores da prática educativa como a experimentação, as 

vivências, como ponto de partida para a construção de conceitos próprios por parte 

do(a) aluno(a). 

Para Cardoso, em relação a Entrevista 5 (1995, p.53) ―educar significa utilizar 

práticas pedagógicas que desenvolvam simultaneamente razão, sensação, sentimento e 

intuição e que estimulem a integração intercultural e a visão planetária das coisas...‖. 

O discurso de alguns especialistas em educação (Entrevista 6) demonstra um 

entendimento holístico da prática educativa.. 

Assim, questiona-se a necessidade imediata de construção do saber a partir da 

inter-trans-multidisciplinaridade (Entrevista 6) como meio de ampliar visões e ações 

coletivas e individuais, subjetivas e objetivas que contribuam para a transformação e 

bem-estar social. 

Com relação às questões interdisciplinares na prática pedagógica com relação a 

entrevista 4, afirma Lima (2011) que a questão ambiental como outros problemas 

contemporâneos de alta complexidade invalida as teorias disciplinares e levanta a 

necessidade de diálogo entre as disciplinas para transformar o conhecimento existente. 

Em relação aos pontos citados pelos professores e especialistas em educação a 

que se considerar as rotinas acadêmico-administrativas, a desmotivação e a falta de 

qualificação necessária que desembocam numa desvalorização do professor, são 

problemas essenciais que precisam ser repensados enquanto referencial na busca de um 

novo paradigma para a educação.  
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Aos desafios e dificuldades internas e externas apresentadas há ainda 

necessidade de integração e participação dos pais de modo efetivo na educação dos 

filhos bem como a escassez de tempo devido a necessidade de trabalhar. 

Com relação a entrevista 2 considera-se entre os vários problemas da educação 

brasileira para Carvalho (1995), a precária situação organizacional e de infraestrutura 

dos sistemas de ensino contribui aumentando as dificuldades na busca de uma gestão 

sustentável do ponto de vista politico, físico e humano.  

Corroborando com as ideias de Lima (2011) acima expostas em relação direta 

com a Entrevista 2 percebe-se que a proposição de metodologias e didáticas que não 

atendem a necessidade de constante inter-trans-multidisciplinaridade e complexidade na 

organização e mediação do saber com os educandos, a partir de suas necessidades atuais 

e futuras no rígido cumprimento das diretrizes curriculares, levam entre outras 

dificuldades do sistema educacional público regional e local a uma insatisfação de 

alunos.  

Considerando a Entrevista 1 para Behrens (2005), o professor precisa buscar 

caminhos alternativos para uma prática docente relevante e significativa, diante dos 

desafios cada vez mais complexos na sociedade contemporânea.  

Faz-se necessário transformar uma formação acadêmica e continuada deficitária, 

para que haja o reconhecimento e valorização da profissão do professor em todos os 

seus aspectos.  

Contudo, tal percepção dos professores bem como especialistas, na prática, 

apesar das boas intenções e desejos contidos no PPP, embate-se com a realidade 

observada. 

 Com relação a esse núcleo temático chama a atenção algumas vezes, uma visão 

conservadora, caracterizada pela intenção e o desejo apresentados nos discursos de 

transformação da realidade por meio de ações no dia a dia da prática educativa, que às 

vezes não se realizam e outras vezes uma visão dinâmico-conservadora, definida por um 

processo dinâmico na prática educativa, na realização de alguns projetos, às vezes 

interdisciplinares, mas que corrobora, devido a não transformação da realidade 

educacional e social, para a manutenção do status quo. 
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Instituto Pessoense de Educação Integrada – IPEI 

 

Segundo o PPP do IPEI é necessário desenvolver o conhecimento e o sentimento 

de confiança do aluno em suas capacidades por meio de inter-relação pessoal e da 

inserção social, necessárias ao agir com perseverança em busca do exercício da 

cidadania (IPEI, 2015). 

Identidade ideológica libertária e reafirmação do propósito de formar 

seres humanos compromissados com a justiça, a ética, a solidariedade, 

a equidade, a liberdade, a paz e a democracia. Uma escola que 

rompesse com a forma tradicional de ensinar, formando seres 

criativos, empreendedores e felizes. A ação político-pedagógica da 

escola fundamentada por teóricos como Maria Montessori, Piaget, 

Paulo Freire, através da metodologia sociointeracionista (IPEI, 2015). 

 

O currículo referencia-se nos PCNs/MEC, a partir dos quais o(a) aluno(a) 

posiciona-se de maneira crítica e construtiva, estabelecendo uma relação de respeito 

mútuo nas diferentes situações sociais, agindo como um ser mais atuante na construção 

de uma sociedade mais justa, mais humana e mais democrática (IPEI, 2015).  

Na prática pedagógica, através dos projetos, semana pedagógica, buscam-se 

conteúdos curriculares, debates, vivências para tratar dessa problemática. 

Quanto ao tema (visão de mundo, de ser humano e de educação), com relação 

aos conteúdos curriculares, quando perguntados, os professores depoentes, 

apresentando-se em forma padronizada: 

 35% disseram fazer-se necessário relacionar as ideias trazidas com o 

conteúdo interdisciplinar (CI).  

―O conteúdo curricular interdisciplinar necessita ser seguido 

procurando relacioná-lo com as ideias trazidas pelos alunos e alunas 

do contexto.‖ (Entrevista 7) 

 

 25% dos professores disseram que através do cuidado com o meio 

ambiente e vice-versa, o indivíduo aprende o cuidado consigo mesmo, 

com o outro e com a sociedade, se inspirando na Pedagogia do Cuidado 

(PC) de Leonardo Boff: 

―Cuidando do meio-ambiente o aluna e aluna desperta também para o 

cuidado consigo mesmo, com o próximo e o com o coletivo.‖ 

(Entrevista 8) 
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 40% dos professores enfatizam a importância de incentivar a 

sustentabilidade dentro de uma ética (E) global com destaque para a 

necessidade de envolvimento do coletivo e a valorização da diversidade: 

―Necessitamos envolver coletivamente a comunidade escolar nesse 

movimento de sustentabilidade para uma ética global na qual a 

diversidade seja valorizada.‖ (Entrevista 9) 

 

Quanto a esta categoria temática (visão de mundo, de ser humano e de 

educação), quando perguntados, os especialistas depoentes do IPEI, apresentando-se em 

forma padronizada:  

 34% dos especialistas em educação disseram que a partir do trabalho 

interdisciplinar por meio de um currículo contextualizado (CC) se pode 

contribuir para a discussão teórico-prática do trabalho com a EA no 

processo pedagógico: 

―O trabalho com o currículo contextualizado de modo interdisciplinar 

contribui viabilizando um tratamento teoria-prática da EA no processo 

pedagógico‖ (Entrevista 10). 

 

 33% dos especialistas em educação disseram que a partir da EA se 

podem transformar a realidade (TR) e também a visão de mundo, de 

homem e de educação: 

―A transformação da realidade passa também pela mudança na visão 

de mundo, de homem e de educação.‖ (Entrevista 11). 

 

 33% dos especialistas do IPEI o despertar e aprofundar da consciência 

ecológica (CE) se reverbera por meio do aluno: 

―Reflete-se na comunidade a necessidade de formar uma consciência 

ecológica para a integração social e a autorealização‖. (Entrevista 12) 

 

Considerando a posição do PPP para Boff (2012), referência da linha pedagógica 

da escola, formas sociais e de relacionamento, de tensões e conflitos profundos entre 

grupos na sociedade e nas instituições, também são representadas na realidade 

educacional, nas intenções e desejos da comunidade escolar em relação à prática 

educativa que se confronta com as contradições do contexto de uma sociedade de 

classes. 

Em relação ao PPP parafraseando Moraes (2011) os fenômenos e problemas de 

uma realidade são totalmente interdependentes, por isso faz-se necessário uma visão 

sistémica aliada a uma percepção complexa da realidade a ser transformada viabilizando 
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o trabalho pedagógico inter-trans-multidisciplinar na organização e mediação do saber 

entre professor-aluno, já que se seguindo os princípios do atual paradigma, fragmentista 

e disciplinar, dificilmente se encaminharão soluções para os problemas 

multidimensionais da sociedade contemporânea, especialmente em educação 

Já quanto ao currículo para Moraes (2011) necessita ser revisto se deseja-se 

formar indivíduos capazes de aceitar desafios, construírem teorias, discutir hipóteses e 

confrontá-las com a realidade, pois como dito anteriormente e reafirmado nos 

depoimentos dos professores e nas observações feitas, um sistema com rígido 

cumprimento das diretrizes curriculares e um modelo convencional de ensino não 

incentiva o pensamento divergente, a criticidade, a criatividade, o trabalho cooperativo e 

nem a possibilidade de descobertas científicas.  

Observou-se entre os participantes do campo de pesquisa do IPEI, 

representatividade socioeconômica e cultural da classe média, trazendo visões de 

mundo, de homem e de educação reunidas no PPP. 

Tais visões se direcionam a uma sociedade justa, preparadora de um presente e 

futuro dentro da sustentabilidade, da construção de uma consciência ecológica e na 

busca do autoconhecimento da parte do(a) aluno(a).  

Considerando-se ainda o PPP da escola IPEI para Behrens (2005) o espaço 

escolar deve ser dinamizado através do aproveitamento dos recursos da comunidade e 

da experiência vivenciada pelos alunos, pais e professores. A integração e participação 

dos pais podem contribuir de modo efetivo na educação dos filhos dentro da proposta de 

sustentabilidade da escola, a se transformar em ações e atitudes que se reverberem na 

transformação social do entorno.  

Partindo-se das ideias contidas no PPP para Boff (2014), numa visão 

contemporânea de sociedade, de ser humano e de educação, o aparecimento de tantos 

novos meios de comunicação criam ainda mais incomunicação e solidão. Ainda 

segundo o autor, é através da vida em uma dinâmica on-line, distante da realidade 

concreta, mediada pela imagem virtual como o novo habitat humano onde cada um se 

encerra em si mesmo, que se faz necessário um resgate do humano, através do cuidado 

com a inteligência, a criatividade e a liberdade como forma de se redescobrir os 

princípios, valores e atitudes que levam à qualidade e à ética na vida. 

Corroborando com esta percepção apresentada na Entrevista 7 acrescenta 

Moraes (2011) que é preciso substituir na teoria e na prática a compartimentalização 

pela integração e a desarticulação pela articulação.  
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Considerando-se o que foi expresso pela Entrevista 9 levar a constatação da 

dependência do ser humano dos recursos naturais para sobrevivência das gerações 

presentes e futuras na prática educativa é essencial, já que o atual modelo de exploração 

humana considera as forças da natureza e os seus ecossistemas objetos de exploração, 

justificada pelo progresso ilimitado sem considerar a sua finitude (CARVALHO, 2012). 

Assim, ainda com relação a Entrevista 9 segundo Loureiro; Layrargues e Castro 

(2006) a EA contribui para a luta pela justiça social e pelos direitos dos cidadãos e 

aqueles que defendem a natureza, possibilitando escolher entre buscar novos caminhos e 

estimular mudanças ou enclausurar-se num conjunto de regras, valores e atitudes ligadas 

a natureza sem considerando individualmente o inseparável conjunto ser humano-

natureza-sociedade.  

Um entendimento holístico da prática educativa (Entrevista 9), que segundo 

Behrens (2005) se reflete na consciência do professor da necessidade de desenvolver no 

aluno ou aluna as dimensões subjetivas e o objetivas do ensino aprendizagem. 

 Com relação ao ponto abordado na Entrevista 10 para Behrens (2005) faz-se 

necessário desencadear a visão sistêmica e interdependente, levando o aluno a um 

processo de aprender de modo prático para a vida.   

Com relação ao conteúdo da Entrevista 11 segundo Boff (2012) a 

responsabilidade socioambiental deve mobilizar a todos e a consciência de cada 

cidadão.  

Assim, percebe-se entre eles uma tendência à proposição de ideias que estão 

conquistando espaços na atualidade, seja de modo universal, educacional e de modelo 

de sociedade e desenvolvimento econômico com base na sustentabilidade.  

Portanto, os discursos trazidos pelo IPEI revelam uma visão de mundo, de 

homem, e de educação, predominantemente transformadora monodimensional, na 

qual apesar de demonstrar indícios de uma transformação no pensar e agir, apresenta no 

individualismo de atitudes e comportamentos um meio para solucionar os problemas 

ambientais ao invés de propor uma transformação social que transcenda a esfera privada. 

 

Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

 

Segundo o PPP da EWRDS as necessidades essenciais do homem, seus 

problemas e aqueles da sociedade moderna e pós-moderna, articulam-se entre si no 

momento de trazer soluções à crise política, social e pedagógica, à problemática social e 
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ecológica presente a partir do século XX. Tais soluções perpassam por um pensar vivo 

sustentado na capacidade de iniciativa e competência, na responsabilidade social, com 

ênfase nos aspectos ambiental e multicultural da educação, através de ferramentas 

básicas multidisciplinares, tal como destacado no trecho a seguir: 

[...] o fundamental reside em conseguir um pensamento vivo e global 

que permita atuar com independência e capacidade de iniciativa, com 

competência para uma tomada adequada de decisões e uma atuar 

autônomo sustentado na responsabilidade social. Para isso deve-se 

enfatizar o aspecto meio ambiental e multicultural da educação. 

(EWRDS, 2016). 

 

O currículo acompanha o desenvolvimento antropológico do aluno fazendo com 

que ele se confronte com a realidade da vida e se integre a ela, levando a imagem desta 

realidade de vida em todos os momentos do plano de ensino. Segundo o PPP da escola 

(EWRDS, 2016, p. 35), a visão de ser humano de Steiner ―[...] Ela leva à compreensão 

das fases evolutivas da infância e da adolescência, durante as quais se desenvolve e se 

transformam as relações com o mundo e a capacidade de se aprender‖. 

Quanto ao tema (visão de mundo, de homem e de educação) com relação aos 

conteúdos curriculares, quando perguntados, os professores depoentes, apresentando-se 

em forma padronizada: 

 33% dos professores dizem que os conteúdos ministrados devem estar 

conectados com os aspectos multidimensionais (M) que compõem a 

realidade do aluno. 

―Os aspectos multidimensionais da realidade dos alunos (as) devem 

estar articulados aos conteúdos tratados em sala de aula. (Entrevista 

13)‖. 

 

 50% dos professores depoentes da EWRDS dizem que a formação 

integral do ser humano deve considerar o ser humano (SH), a natureza 

(N) e a sociedade (S) como elementos articulados e inter-relacionados 

entre si: 

―Considerando uma forma holística de ver o homem, o mundo e a 

educação, a formação integral do ser humano necessita articular e 

inter-relacionar temas como o indivíduo, a natureza e a sociedade. 

(Entrevista 14)‖. 

 

 17% faz-se necessário trabalhar os aspectos multiculturais entre outros, 

compreendendo-se e comprometendo-se sócio ambientalmente (SA) 
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através de uma educação voltada para o contexto contemporâneo no qual 

a escola se insere: 

―A escola na contemporaneidade das conturbadas relações entre 

classes sociais necessita compreender e comprometer-se com as 

dimensões multiculturais e ambientais de seus alunos (as) em favor de 

transformações no contexto‖. (Entrevista 15) 

 

Em relação ao tema (visão de mundo, de homem e de educação) único 

especialista em educação, chamado tutor, da EWRDS, quando perguntado disse que a 

formação integral deve considerar o humano, a natureza e o social em sua 

multidimensionalidade (M) e de relações entre si, permeados pelo elemento 

humanizador da cultura, do artístico e do estético, de modo comprometido com o social: 

―A aprendizagem necessita estar permeada pelos seus elementos 

multidimensionais e humanizadores, a cultura, o artístico e o estético, 

articulados a um comprometimento com a transformação social para a 

formação integral do ser humano‖. (Entrevista 16) 

 

Com relação ao depoimento do especialista em educação da EWRDS Richter 

observa que o jovem integra-se ao mundo pelo estudo da industrialização e da 

Revolução Industrial e pela atuação do homem na ordem social até a época atual, para, 

assim, vir a ser cidadão do mundo, vivenciando a transformação do mundo pelo 

homem, percebendo as relações de causa nas relações exteriores a ele (RICHTER, 

2002). 

As intenções e aspirações da comunidade escolar são reflexos das lutas 

socioeconômicas, políticas e ambientais enfrentadas pela própria e servem de base para 

a prática educativa dos professores a partir de um processo de dominação 

socioeconômica e cultural no mundo amparado no pensamento científico racionalista e 

cartesiano em detrimento dos valores espirituais e culturais da humanidade.  

Essa visão prática e real da sociedade de classes, enquanto atores de um 

determinado campo social, conscientes de serem portadores de herança cultural, 

tradições e valores próprios, reconhecem os multidimensionais problemas do contexto 

como causas e motivos para o desenvolvimento individual e coletivo da comunidade, 

necessários à percepção, discussão e enfrentamento dos problemas do entorno. 

Nas 7ª e 8ª séries, o aluno aproxima-se da adolescência e suas relações com o 

mundo, passam por uma profunda transformação social e interior, na qual a vida se abre 

para o mundo ambiente, exigindo do jovem que mostre sua individualidade nesse 

ambiente. 
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Esse é o momento da maturidade para a vida na existência terrena e sentimento 

de responsabilidade para com o mundo, como descreve Steiner (GA-Arquivo Geral das 

Obras Catalogadas de Rudolf Steiner 307, p. 198): ―Procuramos desenvolver o ser 

humano pelos princípios da Escola Waldorf de modo que ele possa revelar o que existe 

no indivíduo, e aquilo que o integra corretamente no mundo‖. 

Observou-se no campo de pesquisa que a escola é mantida por uma associação 

composta de famílias de classe média com filhos matriculados e subsídios das 

organizações mundiais Waldorf.  A maior parte é constituída de famílias das classes 

sociais menos favorecidas fortalecendo a instituição em torno de um projeto político-

pedagógico, de cunho social que busca a transformação do contexto em que está 

inserida. 

  Possuem uma visão sistêmica das questões sociais, econômicas e ambientais, 

comuns a todos identificando a necessidade de uma ação colaborativa e de cooperação 

para a melhoria das condições de vida da comunidade escolar e local. 

Com relação ao ponto abordado pela entrevista 13 para Cardoso (1995, p. 53), 

―educar significa utilizar práticas pedagógicas que desenvolvam simultaneamente razão, 

sensação, sentimento e intuição e que estimulem a integração intercultural e a visão 

planetária das coisas, em nome da paz e da unidade do mundo‖. O autor ainda considera 

uma visão holística de homem:  

[...] saber respeitar diferenças, identificando a unidade dialética das 

partes no plano da totalidade. A atual abordagem holística da 

educação não pretende ser uma nova verdade que tenha a chave única 

das respostas para os problemas da humanidade. Ela é essencialmente 

uma abertura incondicional e permanente para o novo, para infinitas 

possibilidades de realização do ser humano (CARDOSO, 1995, p. 53). 
 

Com relação as ideias contidas na Entrevista 14 para Moraes (2010) a partir de 

uma visão holística de mundo, o ser humano, a natureza, o planeta, todos os seres vivos, 

objetos e fenômenos são considerados enquanto uma totalidade, uma unidade 

indivisível, maior que a soma de suas partes. 

Seguindo essa visão o ser humano é um sistema integrado, organizado e 

indivisível, corpo/mente, sem separação entre seu pensar, seu sentir e seu agir e que faz 

parte de uma totalidade ampla e complexa da realidade na qual todas as dimensões do 

indivíduo, da natureza e da sociedade estão interligadas e interdependentes, articulando-

se entre si.  
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 Assim em relação à Entrevista 15 , segundo uma visão de mundo e de ser 

humano, sistêmica, linear ou complexa, define-se o pensamento e consequentemente a 

concepção de conhecimento, advinda da relação com o mundo e com o outro. 

 Ainda em relação à entrevista 16 para Pimenta; Lima (2005, 2006) tais visões 

norteadas pelo conhecimento acadêmico, pelo contexto cultural, pelas experiências, 

convicções próprias etc., através da educação, que espelham também o caminho 

histórico que cada um percorre e está também implícito na teoria e prática pedagógica 

do professor. 

Compreende-se assim que os discursos trazidos pela EWRDS revelam uma 

visão de mundo, de homem, e de educação, na prática, a tendência a uma visão de 

mundo, de homem e de educação que possibilita uma transformação 

multidimensional, com base num trabalho de gestão cooperativa e comunitária do 

contexto no qual a escola está inserida.  

Quanto ao núcleo temático visão de mundo, de homem e de educação 

destacamos graficamente a posição em alguns aspectos conservadora e em outros 

dinâmico-conservadora do CEEEAS, a posição transformadora monodimensional do 

IPEI e a posição transformadora multidimensional da EWRDS, como consta no Gráfico 

1. 

 

Gráfico 1: Visão de mundo, de homem e de educação dos professores e especialistas em 

educação. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

 

Conservadora Dinâmico-Conservadora Transformadora
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3.1.2 Visão sobre a EA e as questões ambientais 

 

Para melhor compreensão dos resultados encontrados neste núcleo temático, fez-

se necessário utilizar uma categorização que expresse a realidade das escolas 

consideradas na pesquisa, interpretadas por meio dos dados coletados, além daqueles 

autores contidos no estudo.  

Novamente salienta-se que não foi definido exclusivamente cada escola segundo 

uma ou outra categoria, mas levado em conta que estas podem apresentar características 

em várias direções, evitando-se assim uma rígida definição analítica da realidade e 

propondo aproximações desta no momento da pesquisa de campo, e a dinamicidade do 

processo pedagógico em seus diferentes aspectos.  

Assim sendo, analisando-se as realidades apresentadas nesse estudo, quanto ao 

núcleo temático visão sobre a EA e as questões ambientais e subcategorias considera-se 

a classificação segundo Lima e Layrargues (2014): Conservacionista, Pragmática e 

Crítica. 

Quadro 8 – Visão sobre EA e as questões ambientais 

Subcategorias 

Conservacionista Pragmática Crítica 

Fonte: Lima e Layrargues (2014) 

 

Centro Estadual Experimental de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário – 

CEEEAS 

 

No PPP da escola se apresenta a ideia de favorecer a compreensão do ambiente 

natural, tal como destacado no trecho a seguir: ―Favorecer a compreensão do ambiente 

natural e social dos sistemas políticos e da autodeterminação dos povos, dos valores em 

que se fundamenta na sociedade, da tecnologia e das artes‖ (CEEEAS, 2015).  

No PPP do CEEEAS apresenta-se a ideia de desenvolver a EA de forma 

interdisciplinar, em trabalho conjunto de alguns professores ou até mesmo algumas 

vezes através de projetos organizados no nível de Ensino Fundamental I e II. Tal como 

destacado no trecho a seguir: 

Favorecer a compreensão do ambiente natural e social dos sistemas 

políticos e da autodeterminação dos povos, dos valores em que se 

fundamenta na sociedade, da tecnologia e das artes.‖ (CEEEAS, 
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2015). ―Projeto de Ação Questões Agrária e Urbana: busca da 

cidadania e reaproveitamento da água dos bebedouros. 

 

O currículo da escola CEEEAS prevê o desenvolvimento de conteúdos 

transversais, disciplinares e interdisciplinares, a partir dos temas transversais previstos 

nos PCNs do MEC. 

Referindo-se a Prática Pedagógica da escola CEEEAS observou-se a existência 

de debates, práticas e vivências através de projetos e viagens de cunho interdisciplinar 

com introspecção na natureza, vivências artísticas, que propõem trabalhar as questões 

ambientais segundo as exigências curriculares. 

Quanto ao tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) quando 

perguntados, os professores depoentes, apresentando-se em forma padronizada: 

 50% afirmaram que com relação às principais temáticas desenvolvidas 

dentro e/ou fora de sala os professores afirmaram que priorizam os 

temas da biodiversidade, das atitudes, etc. 

 ―Os conteúdos ministrados que tratam dos biomas e sua diversidade, 

a questão da água e do lixo e a atuação do ser humano com relação a 

tais temas são aspectos ambientais atuais da sociedade que compõem a 

realidade do aluno‖. (Entrevista 17) 

 

 15% dos professores a articulação dos conteúdos a vivências é possível 

através de visitas in loco com observação destes: 

―A partir de visitas a locais representativos dos biomas utilizando de 

modo interdisciplinar a investigação destes usando linguagens 

geofísicas, históricas e literárias.‖ (Entrevista 18) 

 

 15% dos professores depoentes expressaram pode-se tratar a EA sobre 

diversas abordagens: 

 ―Trabalho com a EA dos princípios filosóficos e religiosos da relação 

ser humano – meio ambiente, por meio de vídeos, reciclagem‖. 

(Entrevista 19) 
  

 20% dos professores depoentes faz-se importante a produção de novos 

saberes acompanhada de atitudes e ações conscientes: 

 ―Trabalho com a EA e a realidade dos alunos dentro dos conteúdos 

curriculares possibilitando a produção de novos saberes comuns para a 

conscientização sobre atitudes e ações necessárias a uma relação 

respeitosa e harmoniosa do ser humano com o meio ambiente‖. 

(Entrevista 20) 
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Quanto ao tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) quando 

perguntados, os especialistas em educação depoentes da escola, apresentando-se em 

forma padronizada: 

 35% dos especialistas em educação depoentes expressaram a 

importância de trabalhar com a agroecologia através de projetos: 

―Trabalho com a EA através de projetos de caráter agroecológico‖. 

(Entrevista 21) 

 

 35% dos especialistas em educação recursos e continuidade são fatores 

imprescindíveis no trabalho com a EA: 

 ―Faz-se necessário mais recursos financeiros para inicio e 

continuidade dos projetos planejados‖. (Entrevista 22) 

  

 30% dos especialistas em educação afirmam que a relação entre os 

aspectos global e local bem como interdisciplinar no trabalho com a EA 

são essenciais: 

 ―Necessitamos trabalhar a EA nas dimensões pessoal, social e 

planetária É preciso mais estudo sobre o trabalho interdisciplinar e 

outras formas metodológicas e financeiras de realizar o trabalho com a 

EA‖. (Entrevista 23) 

 

Quanto ao tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) quando 

perguntados, os (as) alunos (as) da escola CEEEAS disseram de forma padronizada: 

 50% dos alunos disseram: ―Meio ambiente, florestas, oxigênio, tudo 

relativo à natureza, coisas naturais, seres vivos e não vivos‖. (Entrevista 

24); 

 30% dos alunos responderam: ―Meio ambiente são todos os seres, a vida 

existente na Terra‖ (Entrevista 25);  

 20% ―Meio ambiente como algo a ser conservado, protegido, essencial a 

vida de todos. Meio ambiente é tudo que está na Terra, até o 

homem‖(Entrevista 26). 

 

Quanto ao conteúdo do PPP percebe-se também na prática educativa, como nas 

questões ambientais brasileiras (LIMA, 2011) que é preciso considerar o sistema social 

vigente como influenciador no surgimento e aumento das desigualdades nas condições 

de vida, com consequências mais graves para a maioria da população socialmente 

desfavorecida. Também o desenvolvimento tecnocientífico e econômico corroboram 
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para esta condição e por isso se requer uma visão crítica e transformadora das relações 

da sociedade na qual essas interdependências sejam apresentadas de forma clara para 

os(as) alunos(as).  

Assim com relação à visão sobre a EA e as questões ambientais atualmente 

caracterizada pela diversidade de práticas educativas, concepções político-pedagógicas, 

perspectivas filosóficas e teóricas. Nesse estudo serão analisados os posicionamentos 

encontrados no campo de pesquisa, especialmente, com relação a uma EA enquanto 

processo de questionamento e problematização de um determinado projeto de 

sociedade.  

Portanto em relação ao conteúdo do PPP do CEEEAS para Loureiro (2006) tal 

projeto, dito hegemônico, tece um modo de produção com relações de dominação entre 

as classes sociais, a sociedade e a natureza, constituído pela inter-relação das partes com 

as partes, das partes com o todo e do todo com as partes, em uma interação recíproca. 

Existe uma urgência na transformação do modo de conceber, ver e interpretar o 

mundo, as relações entre os povos e entre seres humanos e a natureza, a qual passa 

através do regaste da educação, suas possibilidades, papel e importância que precisa 

adquirir no enfrentamento da atual crise da humanidade. 

Assim a questão ambiental é tratada nos conteúdos curriculares enquanto tema 

transversal curricular, sob uma perspectiva histórico-temporal, buscando a 

sensibilização família-aluno para a higiene, preservação e conservação do meio 

ambiente redução do desperdício dos recursos, como por exemplo, a temática da água.  

A partir do campo de pesquisa da Escola CEEEAS, observou-se na abordagem 

da questão ambiental nos conteúdos curriculares em sala de aula, várias tendências 

existentes nesse campo como salientado em nosso referencial teórico. 

 No cotidiano escolar realizam-se com os(as) alunos(as) alguns projetos 

interdisciplinares envolvendo a EA, como a horta, o uso da água, projetos 

agroecológicos, rodas de conversas para reflexões como parte dos conteúdos. 

Tais atividades trazem algumas questões ambientais atuais, a continuidade dos 

projetos realizados, problemas ligados à utilização dos recursos naturais e não naturais 

na escola e a relação da comunidade escolar com tais recursos. Constata-se a falta e/ou 

escassez de recursos para o prosseguimento dos projetos. 

Sendo assim com relação ao que foi dito na Entrevista 17, para Loureiro, 

Layrargues e Castro (2006) a crise global em que se vive impõe considerar a EA uma 

educação necessária ao exercício da cidadania planetária, que resulta de um conjunto de 
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dimensões presente a nível local, nacional, regional e continental. Tal situação converge 

para a busca de uma educação que instrumentalize o ser humano na construção de um 

projeto civilizatório de novas formas de relações em cada sociedade, das sociedades 

uma com a outra e da humanidade com os recursos naturais e o meio ambiente no 

planeta. 

Apesar da intenção e do desejo de seguir um caminho inovador com relação à 

prática educativa em EA, os conteúdos apresentam-se pouco ou inadequadamente 

articulados e inter-relacionados com as estruturas e os conflitos sociais e políticos 

vigentes à questão ambiental. 

Assim, tenta-se viabilizar uma visão interdisciplinar e que relaciona teoria e 

pratica aos(as) alunos(as). 

Para Loureiro (2004) com relação à Entrevista 18, atualmente diante da 

insuficiência da dimensão biológica para a compreensão dos problemas ambientais, 

passou-se a considerar também a importância da dimensão social como necessária para 

superar o caráter conservador, reflexo da própria sociedade, em tratar objetivos e 

possibilidades de ação em EA repensando-os. 

Tal abordagem, porém necessita ser ampliada desvendando à relação entre as 

desigualdades sociais e as questões ambientais, fator essencial para uma visão crítica da 

questão ambiental. 

Sendo assim, apesar das respostas tão diversas e diferentes fica difícil chegar-se 

a uma conclusão, como se pode ver das entrevistas concedidas, se sinaliza uma visão 

dentro do senso comum que não considera a estrutura social de classes e suas relações 

com os aspectos econômicos, éticos entre outros como fatores de influência 

predominante na crise ambiental atual e por isso insuficiente de aspectos críticos.  

Com relação à Entrevista 21 para Loureiro (2015) a EA necessita ser 

considerada como uma forma de emancipação humana dentro do contexto educacional e 

social. 

Segundo a Entrevista 22 a importância concreta do aspecto investimento, 

humano, pedagógico, financeiro e administrativo para a continuidade do processo de 

aprendizagem das questões ambiental faz-se notar diante dos resultados que se deseja 

alcançar. 

Assim com relação à Entrevista 23 ainda para Loureiro (2015) pensar em EA é 

pensar nos diversos componentes sociais que fazem parte do ambiente em suas 

múltiplas possibilidades, a saber: culturais, psicológicas, econômicas, políticas, etc.. 
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Assim, percebe-se a necessidade de fomentar de modo contínuo este processo de 

EA, que encaminha a comunidade escolar a uma visão crítica, já que o coletivo 

necessita avançar na desconstrução e reconstrução de uma nova relação ser humano-

meio ambiente, com o enfrentamento de várias dificuldades especialmente no meio 

educacional como problemas financeiros, metodológicos, estruturais, sociais e políticos.  

Diante dados apresentados pelos alunos nas entrevistas 24, 25 e 26 percebe-se 

que entre os alunos predomina uma visão naturalista e biologizante do meio ambiente, 

embora uma parte inclua os humanos, independente das interferências do mundo 

humano, ameaçador para o mesmo, criando assim uma separação, onde na verdade 

existe uma relação mutua de interação em um único mundo.   

Com relação as entrevistas 24, 25 e 26 dos alunos para Foladori (2000), a 

sociedade busca substituir a extração de recursos não renováveis por recursos 

renováveis, por meio do desenvolvimento tecnocientífico que passa a ser visto como a 

solução para graves problemas ambientais. E, por outro lado, a manutenção da atividade 

ecossistêmica atual paralela à garantia de justiça social pressupondo-se a transformação 

das economias e modos de produção degradantes e exaustivos das sociedades atuais. 

Portanto conclui-se que no contexto escolar a visão sobre a EA e as questões 

ambientais, apesar das ideias trazidas de direcioná-la a uma linha mais crítica se 

caracteriza predominantemente pelo seu caráter conservacionista e pragmático, 

conforme classificação em tendências citadas ao longo da pesquisa no referencial 

teórico. 

 

Instituto Pessoense de Educação Integrada – IPEI 

 

Segundo o PPP do Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

apresenta-se uma visão de ―cultura da sustentabilidade também entre as pessoas que 

pensam a escola como um todo [...]‖ (IPEI, 2015, p. 3). A educação para a 

sustentabilidade presente nos princípios postulados pela ONU para as metas até 2030 

que em seu processo de aplicação na prática pedagógica, contribui para abertura de 

questionamentos relativos à finalidade da educação e também da EA. 

No PPP apresenta-se a ideia de conhecer e cuidar do próprio corpo, para 

alcançar qualidade de vida e desenvolver responsabilidade individual e coletiva. Tal 

como destacado no trecho a seguir: 
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Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando 

hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida 

e agindo com responsabilidade em relação à saúde e a saúde coletiva. 

Compreender o meio ambiente como um todo, posicionando-se de 

forma consciente, criando uma relação interpessoal de respeito e 

responsabilidade com a natureza (IPEI, 2015). 

 

Com relação à caracterização do PPP do IPEI segundo Boff (2014), a 

modernidade científico-técnica considera as realidades independentes dos sujeitos, 

reduzindo-as por não incluir a necessidade da consciência, da vida e da espiritualidade 

como parte necessária a realização humana e percepção do mundo em interações 

complexas e insatisfatórias na organização de meios para superação da crise 

civilizacional atual. 

O currículo vigente na escola IPEI é aquele aprovado nacionalmente pelo MEC 

com as disciplinas do currículo tradicional complementadas pela disciplina de formação 

pessoal e social (FPS). 

 Verifica-se no IPEI quanto ao modo como os conteúdos são abordados na sala 

de aula em relação à questão ambiental apresentada pelo CCCEAS a presença e 

identificação de várias tendências neste campo como salientado em nosso referencial 

teórico. 

Quanto à Prática Pedagógica observou-se a realização pontual de projetos 

interdisciplinares, discussões, dinâmicas facilitadoras, reflexões e rodas de conversa 

buscando desenvolver os objetivos acima citados.  

O cotidiano escolar IPEI quanto a esta temática reconhece-se nos projetos 

interdisciplinares promovidos e naqueles em curso na escola envolvendo a busca de 

viabilização das propostas de sustentabilidade estabelecidas pela ONU. 

Com relação às atividades pedagógicas para desenvolver tal proposta realizam-

se semanas pedagógicas pontuais (bimestrais) envolvendo a comunidade escolar, rodas 

de conversas para reflexões dos conteúdos curriculares considerando questões 

ambientais atuais e o trabalho interdisciplinar com relação às questões ambientais entre 

outros. 

Quanto ao tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) quando 

perguntados, os professores depoentes, apresentando-se de forma padronizada: 

 40% dos professores depoentes concebem o trabalho com a EA de modo 

transversal e interdisciplinar:  
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―Os conteúdos curriculares são um meio transversal e podem ser 

ministrados de modo interdisciplinar para o trabalho com a EA‖. 

(Entrevista 27) 

 

 20% dos professores, é necessário procurar o equilíbrio a partir do 

desenvolvimento individual (corpo, mente) e do coletivo (solidariedade, 

vivência, lúdico cultural) com ênfase na sustentabilidade. 

―A disciplina FPS corrobora para a reflexão sobre a relação do ser 

humano com o meio ambiente, com vídeos, algumas técnicas de yoga 

e meditação, sons da natureza, autoconhecimento e percepção do 

mundo com a sociedade que compõem a realidade do aluno‖. 

(Entrevista 28) 

 

 30% dos professores o corpo, o lúdico e o artístico podem ser utilizados 

para trabalhar a EA:  

―A corporeidade, a ludicidade e práticas artísticas ajudam na reflexão 

sobre as questões ambientais atuais‖. (Entrevista 29) 

 

 10% dos professores dizem refletindo implicitamente a definição de 

desenvolvimento sustentável citada na Comissão Brundtland: 

 ―Trabalho com a EA a partir do cuidado com a natureza pensando nas 

necessidades das atuais e futuras gerações‖. (Entrevista 30) 

 

Quanto ao tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) quando 

perguntados, os especialistas em educação depoentes, apresentando-se de forma 

padronizada: 

 35% dos especialistas em educação enfatizam o trabalho das atitudes, 

ações e valores:  

―O trabalho com a EA é também realizado a partir do cultivo de ações, 

atitudes, valores individuais e sociais‖. (Entrevista 31) 

 

 35% dos especialistas em educação falam da metodologia usada para 

trabalhar a sustentabilidade:  

―Promovemos semanas pedagógicas com temas ligados aos 17 

objetivos para o desenvolvimento sustentável proposto pela ONU‖. 

(Entrevista 32) 

 

 30% dos especialistas em educação defendem a alfabetização ecológica 

de autoria de Capra útil no trabalho com a EA:  

―Trabalhar a EA a partir do cuidar do planeta por meio de um 

processo de alfabetização ecológica, revendo hábitos de consumo e 

desenvolvendo uma ética do cuidado‖ (Entrevista 33).  
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Quanto ao tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) quando 

perguntados, os (as) alunos (as) depoentes, apresentando-se em forma padronizada: 

 50% dos alunos reconhece a dimensão biologizante da EA: 

 ―Meio ambiente é a natureza, ambiente em que vivemos árvores, animais‖ 

(Entrevista 34);  

 30% dos alunos têm a visão do cuidar aparece como decisiva para as 

questões ambientais: ―Devemos cuidar da natureza, pois sem ela não 

sobrevivemos‖ (Entrevista 35); 

 20% dos alunos pensam na manutenção e equilíbrio dos ecossistemas: 

―Devemos usar os recursos naturais com consciência, pensando nas 

necessidades das gerações de hoje e de amanhã‖ (Entrevista 36). 

 

Segundo a entrevista 27 os professores percebem o meio ambiente e a EA na 

relação com o ser humano num todo complexo e com várias dimensões a considerar. 

Conforme a Entrevista 29 busca-se vivência de autoconhecimento e reflexão 

sobre a relação ser humano e meio ambiente, especialmente por meio de uma disciplina 

chamada Formação social e pessoal (FPS) bem como a partir de técnicas não 

convencionais advindas da yoga e da meditação, sons da natureza, como corporeidade, 

ludicidade e artísticas, dentro de uma perspectiva segundo a Pedagogia do Cuidar de 

Leonardo Boff. 

 Segundo a Entrevista 30 necessita-se no trabalho com a EA  buscar o equilíbrio da 

relação ser humano e natureza a partir do conhecimento de si mesmo podendo ser 

facilitador o lidar com práticas não convencionais de sensibilização como meditação, 

yoga, ouvir os sons da natureza, para a percepção de si mesmo e do mundo, enquanto 

conhecimento individual e coletivo a ser aprendido no caminho de resgaste da 

humanização do indivíduo. 

Os professores da escola IPEI, conforme tendências citadas ao longo do trabalho 

enfatizam a sustentabilidade, reflexão sobre os aspectos biológicos e atitudinais, sobre a 

biodiversidade, resíduos sólidos, à ideologia do consumo, mas sem relacioná-los as 

estruturas e conflitos sociais e políticos existentes influenciadores da questão ambiental. 

Aqui, percebe-se a posição dos professores com ênfase conservacionista e 

pragmática que propõe representações conservadoras da sociedade por não 

questionarem e integrarem na prática pedagógica as estruturas sociais e políticas 

vigentes. 
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Como apresentado na Entrevista 31, da dimensão teórica e prática do processo 

de ensino-aprendizagem, e da perspectiva desse equilíbrio através de práticas levam ao 

desenvolvimento interior do (a) aluno (a), seu próprio autoconhecimento.  

Segundo a Entrevista 33 os especialistas em educação concordam com a 

intenção de tratar sobre a sustentabilidade enquanto necessária ao processo de formação 

integral do ser humano, em consonância com o documento ―cuidando do planeta Terra‖, 

que enfatiza a ética de cuidados a nível nacional e individual. 

Considerando a Entrevista 33 a ética do cuidado, todos serão beneficiados com a 

sustentabilidade mundial e estabelece nove princípios, a saber: a construção de uma 

sociedade sustentável; respeito e cuidado dos seres vivos; melhoria da qualidade de vida 

humana; conservação dos ecossistemas do planeta; permanecer nos limites da 

capacidade de suporte do planeta; mudança de hábitos e atitudes; cuidado do meio 

ambiente pelas próprias comunidades; implantar uma estrutura capaz de integrar 

desenvolvimento e conservação; formar uma aliança global (BOFF, 2014). 

Novamente aqui se apresenta na visão dos especialistas em educação pouca 

consideração em relação a percepção dos mecanismos de dominação do ser humano e 

dos mecanismos de acumulação capitalista bem como o necessário enfretamento das 

injustiças socioambientais entre outros.  

Quanto aos alunos percebeu-se uma concepção da relação homem-natureza 

biológica direcionada para a preservação e conservação do meio ambiente bem como a 

necessidade de conscientização coletiva e individual para atitudes e ações sustentáveis. 

Algumas vezes aparece o aspecto socioeconômico e político como diretamente 

relacionado à questão ambiental, uso dos recursos naturais para o futuro da humanidade 

e a preocupação de como enfrentá-los. 

Portanto, concluímos que no contexto escolar a visão sobre a EA e as questões 

ambientais na escola IPEI se caracteriza em boa parte dos seus aspectos por seu caráter 

pragmático de acordo com as subcategorias apresentadas no nosso trabalho. 

 

Escola Waldorf Rural Dendê da Serra - EWRDS 

 

No PPP da escola apresenta-se a ideia de atuação coletiva transformadora do 

mundo por meio da participação da comunidade escolar com abertura para o mundo em 

toda a sua diversidade, como citado no trecho a seguir (EWRDS, 2016): 
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Contribuir para a formação do indivíduo dentro de uma proposta 

educativa de abertura para o mundo com toda sua diversidade, 

abertura que possa ser interiorizada e compreendida a partir de 

perspectivas próprias; Levar os participantes da comunidade escolar à 

visão da evolução humana, no seu inter-relacionamento com a 

natureza com os demais seres humanos, objetivando a consciência de 

seu ser como sujeito transformador do mundo e criativo. 
 

Ainda no PPP da escola (EWRDS, 2016) apresenta-se a ideia de 

desenvolvimento anímico e integral do indivíduo em suas várias dimensões, com 

igualdade de importância para disciplinas intelectuais, artísticas e práticas, no respeito 

às individualidades do rendimento de cada aluno. 

 

Como o desenvolvimento anímico e integral da pessoa exige também 

o desenvolvimento das múltiplas facetas do indivíduo, a PW concede 

o mesmo grau de importância a todas as matérias, tanto as intelectuais 

como as artísticas e práticas, respeitando o rendimento individual. Isto 

permite que os alunos percebam os dotes e qualidades que cada um 

possui nos diferentes campos dos afazeres escolares, como também as 

dificuldades ou habilidades menores para determinados aspectos da 

aprendizagem. Assim, fomenta-se a admiração e respeito pelas 

capacidades próprias e alheias, a compreensão pelas incapacidades, e 

desperta-se o espírito de cooperação mútua. 

 

Quanto à Prática Pedagógica e ao currículo, observou-se a versatilidade do 

professor em lidar multidisciplinarmente com um tema, pois este perdura por 3 ou 4 

semanas em diferentes dimensões. 

No currículo da escola, os conteúdos de ensino estão relacionados com a idade 

do aluno dentro de um espaço pedagogicamente preparado para o estímulo da 

aprendizagem, da criatividade e da formação da personalidade, através do conhecimento 

cognitivo em igualdade de importância com matérias biológico-tecnológicas e prático-

artísticas, para que o aluno aperfeiçoe e vivencie o que anteriormente foi aprendido na 

sua realidade numa abordagem holística e tratamento transdisciplinar do processo 

pedagógico. 

Quanto ao tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) com relação aos 

conteúdos curriculares, quando perguntados, os professores depoentes, apresentando-se 

em forma padronizada: 

 40% dos professores dizem que a EA faz parte do todo a ser 

desenvolvido de forma natural multidisciplinar: 
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 ―O trabalho com a EA desenvolvido de modo sistêmico, 

multidisciplinar, continuo e natural, desde a mais tenra idade estabelece 

uma conexão harmoniosa entre ser humano e natureza‖. (Entrevista 37)  

 20% dos professores consideram o ser humano e o meio ambiente um 

todo harmônico: 

 ―A partir de um processo de conexão ser humano-natureza 

buscamos a transformação da relação ser humano-natureza já 

que estes juntos constituem um todo único e inseparável‖.( 

Entrevista 38) 

 

 20% dos professores veem a transformação social do entorno também 

através da relação harmoniosa entre o ser humano e o meio ambiente: 

―O trabalho com a comunidade escolar e local objetivando a 

transformação social do entorno traz elementos para uma 

relação harmoniosa ser humano – meio ambiente‖. (Entrevista 

39) 

 

 20% dos professores apontam meios de cultivar uma relação harmônica 

entre ser humano e meio ambiente: 

―A partir de um lidar amoroso e diário exercitado por meio de 

jardinagem, alimentação, astronomia, trilhas, permacultura, 

manifestações artísticas, tradições culturais e sociais locais 

cultivamos nossa relação com a natureza‖. (Entrevista 40) 

 

Em relação tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) único especialista 

em educação, chamado tutor, da EWRDS, quando perguntado disse que: 

 ―A relação natureza-ser humano, dentro da prática educativa, é 

considerada em sua essência divina, universal e cósmica e 

vivenciada entre outros por meio do elemento estético e 

artístico, bem como, em relação ao modelo de desenvolvimento 

socioeconômico predominante em nossa sociedade‖. (Entrevista 

41) 

 

Em relação tema (visão sobre a EA e as questões ambientais) quando 

perguntados os alunos depoentes da EWRDS, quando perguntados disseram: 

 50% dos alunos veem numa unicidade à natureza, os seres humanos e 

não humanos: ―O meio ambiente é algo que faz parte do ser humano e de 

sua relação com os outros seres na sua realidade‖. (Entrevista 42) 

 30% dos alunos enfatizam a inclusão do ser humano nessa visão 

ambiental: ―Natureza é tudo que existe de natural no planeta, inclusive o 

ser humano‖. (Entrevista 43) 
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 20% dos alunos incluem também o universo em visão ambiental do todo: 

―Somos todos parte de um todo, natureza, ser humano e universo‖. 

(Entrevista 44) 

A prática pedagógica na escola Dendê da Serra caracteriza-se pela sua 

metodologia multidisciplinar no trabalho com os conteúdos; na estrutura de organização 

das disciplinas por época; na vivência educativa antes da teoria; no uso de materiais 

naturais nas atividades práticas de aprendizagem; na didática rítmica do processo de 

ensino-aprendizagem alternando-se as aprendizagens em cognitivas e artísticas. 

Assim com relação à prática pedagógica se inicia uma aula com o cumprimentar 

dos alunos na porta da classe, recita-se em todas as escolas Waldorf o verso com os 

alunos de pé: ―Verso da manhã‖, de autoria de Rudolf Steiner para as classes de 5ª a 8ª 

série, numa versão de Ruth Salles e colaboração de Maria Aparecida Franco. 

 

Eu contemplo o mundo, de Rudolf Steiner 

 

Eu contemplo o mundo, onde o sol reluz, 

onde as estrelas brilham, onde as pedras jazem, 

onde as plantas vivem e vivendo crescem, 

onde os bichos sentem e sentindo vivem, 

onde já o homem, tendo em si a alma, 

abrigou o espírito. Eu contemplo a alma 

Que reside em mim. O divino espírito 

age dentro dela assim como atua 

sobre a luz do sol. Ele paira fora, 

na amplidão do espaço e nas profundezas 

da alma também. A Ti eu suplico, 

ó divino Espírito, que bênção e força  

para o aprender, para o trabalhar, 

cresçam dentro em mim. 

 

Ainda com relação à prática pedagógica os alunos aprendem comandos musicais 

para a formação da roda, juntos de mãos dadas e olhares entre si, despertam todo o 

corpo através de músicas, poemas sobre a natureza, tabuadas, jogos de atenção etc., 

preparando física, anímica e cognitivamente para o início do processo de ensino-

aprendizagem com o desenvolvimento do pensar. 

O desenvolvimento do querer, os conteúdos são objeto de diálogo entre 

professor e aluno, e depois passados ao caderno sem pauta, pois não são adotados livros 

didáticos. Após a matéria do dia, trabalha-se o artístico. A aula principal termina com 

uma história que atua sobre o sentir, na 8ª série são biografias. Seguem–se as disciplinas 

complementares. 
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A aula é organizada de modo rítmico, alterna-se entre atividades expansivas 

(expirar) e atividades introspectivas (inspirar), entre falar e ouvir, exercitar e estar 

atento, relaxar-se e concentrar-se possibilitando uma aprendizagem eficiente e natural. 

Em relação à Entrevista 37 a metodologia multidisciplinar no lidar com os 

conteúdos se reflete no processo pedagógico, em seus discursos e práticas atitudes e 

ideias, especialmente na interação com todos que fazem parte da comunidade escolar e 

local. 

Como pudemos observar, considerando a Entrevista 38, apresentam uma visão 

holística, sistêmica e ecológica da natureza e da educação, com ênfase no aspecto meio 

ambiental, multicultural e social, multidisciplinar no tratamento do interesse por todos 

os aspectos da vida e compromisso social, reconhecendo a interdependência de todos os 

fenômenos em articulação com os indivíduos, como parte de uma sociedade de modelo 

econômico capitalista e com crescente desigualdade entre seus membros;  

 Assim considerando-se a Entrevista 38 para Duarte Jr.(2004, p. 188) espelham 

bem a visão de EA transmitida pelos professores: 

 

Portanto a questão da Educação Ambiental, implicando numa nova 

visão-filosófica e cientifica - acerca de nossas relações com o planeta, 

pode e deve ter fundamentos na educação da sensibilidade humana. 

Apenas discussões abstratas acerca do lixo, dos resíduos poluentes, da 

morte dos rios, dos danos causados as florestas e a extinção de 

espécies, parecem atingir bem pouco aqueles que não tiveram seus 

sentidos despertados para o mundo que possuem ao redor. Aprender a 

entender e preservar o ambiente, começando pelo seu entorno mais 

imediato, passa a ser tarefa de uma educação do sensível [...]. 

 

Dentro desta visão dos professores na Entrevista 39 segundo Moraes (2011, p. 

54), de natureza ―como algo que parte de dentro do sujeito e de sua relação com os 

demais indivíduos e com sua realidade‖ e buscar viver essa harmonia cotidianamente. 

Considerando-se a Entrevista 44 os alunos vivenciam a unicidade com a 

natureza em todos os seus aspectos e com ela aprendem sobre as leis da vida e do 

universo, formando conceitos através da experiência e das vivências conduzidas pelos 

processos naturais do entorno num processo de harmonização da relação ser humano-

natureza.  

Em relação à Entrevista 39 o ser humano, no âmbito educacional, o aluno, para 

poder desenvolver instrumentos que lhe permitam pensar e agir com autonomia para 

assim analisar, compreender e agir em direção ao enfrentamento das crises civilizatórias 
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do seu tempo precisa ser livre, pois agir para somente acompanhar uma concepção, 

princípio, visão sem convicção difere totalmente de ouvir a voz da própria consciência 

(BACH JÚNIOR, 2007). De acordo com Steiner (2000, p. 111), 

 

Trata-se de um progresso ético quando alguém não escuta mais 

cegamente um mandamento externo ou interno, mas deseja entender a 

razão pela qual deve fazer isto ou aquilo. Esse é o passo da moral 

autoritária para a moral baseada em entendimento ético. 
 

A relação entre o ser humano, a natureza e a sociedade considerando-se a 

Entrevista 42 é tratada no processo pedagógico steinerniano em seus aspectos 

multidimensionais, complexos e sistêmicos, que servem base para o aprendizado 

seguindo princípios ecológicos, mentais, sociais e ambientais, numa totalidade 

articulada e inter-relacionada com o entorno, consigo mesmo e com o outro. 

A problemática ambiental constitui-se numa complexidade de situações 

preocupantes que põem em risco o futuro da humanidade, exigindo uma nova 

abordagem educacional capaz de contribuir para transformar a sociedade, por meio de 

um novo saber (LEFF, 2002). 

Steiner (2003, p. 87), inspirando-se em todo o arcabouço teórico construído por 

Göethe, do qual foi revisor e editor, também demonstra ao longo de suas obras uma 

permanente visão de unicidade na relação do ser humano com a Natureza, como citado 

a seguir: 

Imaginem só como Göethe, qual um fragmento de cultura colocado 

em plena Natureza, desde a primeira infância se opôs ao princípio 

educacional de seu derredor. Ele jamais conseguia separar o ser 

humano do meio ambiente. Sempre o considerava em sua ligação com 

a Natureza, sentindo-se, como homem, uno com ela. 

 

Compreende-se assim que os discursos trazidos pela EWRDS sobre a visão de 

EA e as questões ambientais na escola Dendê da Serra se caracteriza em boa parte dos 

seus aspectos por seu caráter crítico (Lima e Layrargues, 2014). 

Quanto ao núcleo temático visão sobre a EA e as questões ambientais 

destacamos como consta no Gráfico 2 a posição conservacionista do CEEEAS, a 

posição conservacionista-pragmática do IPEI e a posição crítica da EWRDS. 
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Gráfico 2: Visão sobre a EA e as questões ambientais pelos professores, especialistas em 

educação e alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

3.1.3 Identidade do aluno 

Nessa seção onde analisa-se a identidade do aluno, considerou-se 

necessário a subcategorização como uma forma para expressar a realidade das 

escolas contida nos dados quanto à identidade do(a) aluno(a) enquanto um ser 

humano que está buscando se formar, intencionalmente e de fato.  

Analisando-se as realidades apresentadas e com base no referencial teórico 

apresenta-se no Quadro 9 a seguinte categorização quanto à identidade do(a) 

aluno(a). 

Quadro 9: Categoria: Identidade do aluno 

Subcategorias de análise 

O aluno como reprodutor 

da cultura dominante 

O aluno formado para sua 

autorealização e a 

cidadania 

O aluno se torna um 

indivíduo autônomo e 

transformador 

Este aluno(a) é formado 

para a adaptação e 

integração social e 

econômica, reprodutor da 

cultura, que a princípio é, 

também, uma função da 

educação, incorporando 

seus valores culturais, 

embora existam momentos, 

Nesta subcategoria, o(a) 

aluno(a) atende a um 

equilíbrio entre as 

perspectivas individuais e 

sociais, abrindo-se para 

questões subjetivas como o 

autoconhecimento 

consideradas tão 

importantes quanto às 

Da própria vida e da 

sociedade, isto é, atento as 

necessidades de 

transformação social do 

coletivo, trazendo também 

as questões subjetivas com 

igualdade de importância. 

Conservacionista Pragmática Crítica

CEEEAS

IPEI

EWRDS
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em que se faz necessário o 

indivíduo transformar essa 

cultura quando ela se torna 

opressiva. 

questões socioeconômicas. 

 

Fonte: Ziegler, 2016 

Para interpretar a realidade escolar quanto a esta temática considera-se diante 

dos elementos trazidos pelos depoimentos dos professores e especialistas, PPP da escola 

e observações do cotidiano e da sala de aula dentre outros os seguintes pontos: 

 O posicionamento, participação individual e coletiva do(a) aluno(a) em 

relação à estrutura socioeconômica, às questões ambientais, políticas e 

inter-relacionadas entre si; 

 As vivências e experiências em classe e extraclasse, a permitir ao(a) 

aluno(a) ou não a elaboração de seus próprios conceitos e possível 

confronto com os conceitos já cristalizados pelo meio científico 

tradicional; 

 A participação do(a) aluno(a) nos projetos interdisciplinares e coletivos 

promovidos na escola; 

 O direcionamento dado à formação do(a) aluno(a) considerando os 

aspectos socioeconômicos, culturais e políticos vigentes na sua 

realidade.  

 

Centro Estadual Experimental de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário – 

CEEEAS 

 

Segundo o PPP (CEEEAS, 2015) apresenta-se a ideia de(da) aluno(a) como 

alguém a quem faltam conhecimentos, que não é capaz de desenvolver sozinho e por 

isso deve ser orientado por um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes, sendo um sujeito nem ativo nem passivo, mas interativo por meio dos valores 

construídos culturalmente nas interações com a sociedade. 

[...] ampliar as capacidades dos alunos (as), desenvolvendo a 

autonomia, a compreensão da realidade, incentivando a participação e 

a corresponsabilidade social. [...] partindo do princípio de que através 

de estímulos e desafios ele é capaz de agir sobre o meio, 

compreendendo a ação realizada e construindo, assim, seu próprio 

conhecimento. 
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Quanto à Prática Pedagógica a identidade do(a) aluno(a) demonstra caracterizar-

se pela diversidade de visões e concepções de diferentes abordagens pedagógicas desde 

as conservadoras até as progressistas.  

Quanto ao tema (identidade do(a) aluno(a)) quando perguntados, os professores 

depoentes, apresentando-se de forma padronizada: 

 50% dos professores pontuaram a importância dos valores e atitudes 

para a integração socioeconômica: 

 ―Faz-se necessário ao aluno o cultivo de valores e atitudes que 

corroborem para sua adaptação e integração socioeconômica e social, 

por meio de atividades curriculares em articulação com projetos 

interdisciplinares e vivências‖. (Entrevista 45) 

 

 30% dos professores a formação do(a) aluno(a) necessita orientá-lo para 

o compromisso consigo mesmo e com o mundo: 

 ―É preciso desenvolver o senso de cidadania na relação do(a) aluno(a) com a 

natureza e a sociedade de modo teórico e prático, chamando-o para o 

compromisso.‖ (Entrevista 46). 

 

 20% é necessário além do conhecimento das questões socioambientais a 

sua articulação às estruturas sociais: 

 ―O aluno conhece as questões sociais e ambientais essenciais, mas 

demonstra pouca consciência de tais problemáticas em termos práticos 

e em relação a sua origem social‖. (Entrevista 47) 

 

Quanto ao tema (identidade do aluno) quando perguntados, os especialistas em 

educação depoentes, apresentando-se em forma padronizada: 

 60% dos especialistas em educação apontam para a importância das 

questões subjetiva a serem consideradas na formação do (a) aluno (a): 

 ―O aluno precisa desenvolver as dimensões individuais, corporais, 

mentais e espirituais (ética e social) de modo equilibrado entre si de 

modo a poder transformar a cultura assimilada dando-a a sua própria 

identidade‖. (Entrevista 48) 

 

 40% dos especialistas em educação a participação da comunidade na 

busca de soluções aos problemas sociais é essencial: 

―A participação e envolvimento com os problemas coletivos da 

comunidade local, regional e nacional devem ser pontos de partida 

para uma diminuição das desigualdades‖. (Entrevista 49) 

 

Em relação à prática pedagógica não há uma unicidade quanto à forma de ver 

o(a) aluno(a) em relação ao processo pedagógico, à integração com os outros diferentes 

elementos culturais e sociais que compreendem a sua realidade, nem sempre a mesma 
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do entorno da escola, visto que vêm de várias realidades da cidade e de diversas classes 

sociais. 

Em relação à Entrevista 45 para Moraes (2011) o(a) aluno(a) é um indivíduo que 

precisa ser considerado em sua totalidade integrada de modo indivisível, mente e corpo. 

Ele constrói o conhecimento a partir de um processo integrado de suas dimensões 

racionais, sensações e emoções, com inteligências particulares e de singular 

individualidade buscando sua autonomia de ser e existir, como nos fala Freire (1983), 

através de sua práxis, ação e reflexão sobre o mundo. 

 Em relação a entrevista 46 para Moraes (2010) o ser humano em sua 

multidimensionalidade de inteligências e estilos cognitivos e a educação como um 

sistema aberto não são assim considerados pelas diversas propostas pedagógicas 

coexistentes nas escolas.  

 Constata-se considerando a entrevista 47 que a grande maioria das propostas 

pedagógicas coexistentes nas escolas oferece ainda uma educação fechada, massificada, 

centralizada, com um tratamento igual para todos os indivíduos, independente das suas 

diferenças e necessidades individuais, dissociada da vida, descontextualizada. 

  Ainda com relação a entrevista 47 ara Moraes (2010) a educação necessita 

favorecer o desenvolvimento humano e seu aprimoramento a partir da construção de 

uma identidade individual e eco sociocultural das relações consigo mesmo, com a 

sociedade e a natureza. 

  Sendo assim, percebe-se um maior direcionamento do processo pedagógico para 

a formação identitária do aluno (a) a uma adequação ao sistema social vigente, 

afirmando-se de modo teórico e prático a necessidade de um espírito crítico voltados 

para a transformação.  

 Considerando-se a entrevista 48 para Moraes (2010) e Boff (2014) a partir de um 

resgate do ser humano por meio de uma visão sistêmica, ecológica, interativa, onde o 

aluno aprende, atuando na sua realidade, construindo o conhecimento utilizando todo o 

seu potencial criativo, talento, intuição, sentimento, emoções. Tal forma de pensar e 

compreender o mundo possibilita uma nova visão curricular com a integração de corpo 

e mente ajudando a construção de novas formas de solidariedade e cooperação nas 

relações humanas. 

Para Moraes (2010) necessita-se educar para a cidadania global, onde se 

compreende que o coletivo precisa sempre prevalecer sobre o individual. 
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  No CEEEAS, para os especialistas em educação revela-se a ênfase nas  

dimensões individual, corporal, emocional, ética e moral das relações do aluno(a) a 

serem desenvolvidas, bem como uma dimensão de conhecimento, compreensão e 

adequação com participação no meio social.  

Portanto quanto à identidade do(a) aluno(a) a escola CEEEAS se caracteriza 

como reprodutor da cultura dominante, pois é formado para a adaptação e integração 

social e econômica, reprodutor da cultura, que a princípio é, também, uma função da 

educação, incorporando seus valores culturais, embora existam momentos, em que se 

faz necessário o indivíduo transformar essa cultura quando ela se torna opressiva. 

 

Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

 

Segundo o PPP (IPEI, 2015) apresenta-se a ideia de desenvolver o conhecimento 

de si mesmo e a confiança nas suas capacidades para relações pessoais e sociais, para 

buscar o conhecimento e exercer a cidadania, como nos mostra o trecho a seguir: 

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de 

confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 

estética, de relação interpessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca do conhecimento e no exercício da cidadania. 

 

No Currículo apresenta-se a ideia de identificação espaço-temporal das relações 

sociais no seu próprio grupo de convívio, da valorização do cuidado do corpo e da vida, 

bem como a compreensão do corpo como um todo, com dimensões biológicas, afetivas 

e sociais. 

Quanto à Prática Pedagógica, além da ênfase natural feita no currículo para 

desenvolver o autoconhecimento, são realizados projetos, atividades e até conteúdos 

atuais especialmente com o fim do desenvolvimento pessoal e social. 

Quanto ao tema (identidade do(a) aluno(a)) quando perguntados, os professores 

depoentes, apresentando-se de forma padronizada: 

 50% dos professores indicam na formação para a autorealização pessoal 

e profissional o caminho para a construção da identidade do aluno: 

 ―A partir do processo educativo, em seus elementos teóricos e 

práticos faz-se necessário possibilitar ao aluno buscar sua 

autorealização pessoal e profissional concomitante ao seu 

autodesenvolvimento‖. (Entrevista 50) 
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 25% dos professores a esfera subjetiva do ser humano necessita ser 

complementada por aquela social: 

 ―A formação do aluno necessita contribuir a provê-lo de uma 

consciência da necessidade de convivência harmoniosa individual, 

social‖. (Entrevista 43) 

 

 25% dos professores pensam se fazer necessário desenvolver as 

percepções individual e social da realidade: 

―O aluno necessita desenvolver as percepções da realidade em que 

vive de forma equilibrada visando suas perspectivas individuais e 

sociais bem como conhecer a si‖. (Entrevista 51) 

 

Quanto ao tema (identidade do (a) aluno (a)) quando perguntados, os 

especialistas em educação da escola IPEI depoentes, apresentando-se de forma 

padronizada: 

 55% dos especialistas em educação afirmaram a importância do 

individual e do coletivo na vida do(a) aluno(a): 

 ―O aluno necessita buscar desenvolver em todas as dimensões a nível 

individual e coletivo de modo a ser um cidadão consciente da sua 

atuação social e pessoal na sua vida‖. (Entrevista 52) 

 

 45% dos especialistas em educação consideram que a sustentabilidade 

necessita abarcar a dimensão espacial: 

 ―A sustentabilidade necessita ser buscada pelo(a) aluno(a) em seu 

modo de participação e envolvimento com os problemas coletivos da 

comunidade local, regional e nacional‖.(Entrevista 53) 

 

Considerando-se a entrevista 50 segundo Boff (2014) o cuidado com o planeta, 

com o ser humano e as relações sociais será efetivo quando num processo coletivo de 

educação com a participação e acesso a informação e/ou troca de saberes tradicionais e 

científicos numa harmonia dinâmica do ecossistema. 

Ainda considerando a entrevista 50 para Boff (2014) a busca pelo bem estar 

passa através da participação social, distribuição de riquezas além da dimensão 

psicológica e espiritual do ser humano. 

Considerando-se a entrevista 51 segundo Boff (2014), valores universais como 

saúde, educação, participação política, democracia social e participativa, respeito aos 

direitos humanos e proteção contra a violência e possibilidade de adequada expressão 

simbólica e espiritual serão alcançados somente com o devido cuidado com a 

construção coletiva do social. 
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Assim sendo, em relação à entrevista 51 percebe-se a ênfase na esfera individual 

e social da formação do indivíduo sob a égide Boffiana do cuidar considerando de modo 

ameno a importância das questões estruturais sociais no conjunto de uma pretensa 

harmonia do todo.  

Quanto à percepção dos especialistas em educação na entrevista 52 apreende-se 

a busca da construção da identidade do aluno nas dimensões indivíduo-mundo, pessoal-

social nas busca de soluções aos conflitos contemporâneos fora das raízes da estrutura 

social. 

Portanto à identidade do(a) aluno(a) no IPEI se caracteriza pela formação para 

autorealização e a cidadania: nesta, o indivíduo atende assim a um equilíbrio entre as 

perspectivas individuais e sociais, abrindo-se para questões subjetivas como o 

autoconhecimento tão importantes quanto às questões socioeconômicas. 

 

Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

 

 Segundo o PPP apresenta-se a ideia de que o(a) aluno(a) nessa fase começa a 

desenvolver o seu raciocínio crítico, compreender as relações de causa e efeito e buscar 

entender as leis que regem todos os fenômenos da vida através de suas próprias 

vivências e mais tarde por meio do seu pensar intelectual, como apresentado no trecho a 

seguir:  

―Contribuir para a formação do indivíduo dentro de uma proposta 

educativa de abertura para o mundo com toda a sua diversidade, 

abertura que possa ser interiorizada e compreendida a partir de 

perspectivas próprias‖ (EWRDS, 2016). 
 

No Currículo por meio de uma seleção atenta dos conteúdos e a substituição das 

definições por caracterizações, o aluno vivencia o conteúdo aprofundando-o, 

ampliando-o e compreendendo as suas várias dimensões. Isso o desperta mantendo seu 

interesse por todos os aspectos do mundo vivo, levando-o a aprender com alegria e se 

superar, dispondo assim as bases para aprender diante da própria vida e refletir sobre as 

inúmeras possibilidades de aprendizado e aperfeiçoamento durante toda a sua vida. 

Quanto à Prática Pedagógica, são desenvolvidas cotidianamente atividades que 

propiciam ao aluno o conhecimento de si mesmo e mostram seu caminho para entrar no 

mundo, de forma artística, de modo que ele se descubra em suas próprias representações 

e também diante do coletivo, com coragem e confiança. 
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Para interpretar a realidade escolar quanto a esta temática observaram-se os 

elementos trazidos pelos depoimentos dos professores, PPP da escola e observações do 

cotidiano escolar e da sala de aula. 

Quanto ao tema (identidade do(a) aluno(a)) quando perguntados, os professores 

depoentes, apresentando-se de forma padronizada: 

 50% dos professores afirmaram que no 7º e 8º anos a ênfase na 

percepção do mundo a partir de seu contexto individual e social pelo 

aluno(a): 

 ―O aluno, neste setênio, amplia sua visão a partir do entorno, da 

família para a comunidade, a região e o mundo, passando a percebê-

los em suas várias dimensões em relação à própria realidade 

individual‖. (Entrevista 54)  

 

 25% dos professores disseram que a partir dos valores subjetivos, 

culturais e sociais se constrói a identidade do (a) aluno (a): 

 ―Os valores internos, culturais e sociais do aluno são o ponto de 

partida para uma formação integral para a sua autonomia na vida‖. 

(Entrevista 55) 

 

 25% a vivência será sempre o ponto de partida formar o pensar e o agir 

que construíram a identidade do (a) aluno (a): 

―A educação para a autonomia no pensar e agir necessita partir de uma 

visão multidimensional, vivenciada e experimentada na prática 

educativa que lhe permita analisar e elaborar seus próprios conceitos 

confrontando-se com aqueles vigentes‖. (Entrevista 56) 

 

 Quanto ao tema (identidade do(a) aluno(a)) quando perguntados, o especialista 

em educação (tutor) depoente, apresentou-se falando sobre a necessidade de construir 

uma identidade capaz de ter olhar crítico e criativo da estrutura social e do 

desenvolvimento socioeconômico: 

―A formação integral do aluno necessita instrumentalizá-lo para um 

olhar crítico e criativo da estrutura social e do modelo de 

desenvolvimento socioeconômico como ponto de partida para suas 

ações transformadoras individuais e coletivas‖ (Entrevista 57) 

 

Quanto ao currículo segundo Richter (2002) é preciso estimular a vontade 

espontânea de aprender, o espírito de investigação, a disposição criativa e a participação 

na formação da sociedade. 

Considerando-se e entrevista 55 para Richter (2002) a multiplicidade da vida 

social, cultural e econômica precisa fazer parte da expressão pedagógica na teoria e 

prática, no ensinar e no vivenciar o que foi aprendido. 
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Assim, o especialista em educação (entrevista 57) demonstra uma ênfase na 

criticidade e criatividade como pontos importantes na formação da identidade do (a) 

aluno (a) para transformações subjetivas e objetivas. 

 Considerando a entrevista 57 para Lanz (1979) o aluno, enquanto indivíduo é 

ajudado e ajuda seu professor, é ajudado a conhecer, harmonizar e compensar suas 

unilateralidades com o desenvolvimento de outras habilidades que possui, mas em 

formas menos desenvolvidas. 

A educação tem o papel essencial na formação do ser humano quanto ao pensar 

e de agir com relação a si mesmo, com relação à sociedade e ao mundo, visão e 

posicionamento crítico da estrutura socioeconômica vigente e de necessidade de 

transformação para a promoção do bem-estar coletivo. 

  Portanto quanto à identidade do aluno a escola Dendê da Serra se caracteriza por 

objetivar um ser humano autônomo e transformador da própria vida e da sociedade, isto 

é, atento as necessidades de transformação social do coletivo, trazendo também as 

questões subjetivas com igualdade de importância. 

Quanto à identidade do aluno destacamos no Gráfico 3 a posição do aluno como 

reprodutor da cultura dominante (RCD) do CEEEAS, a posição do aluno formado para 

a autorealização e a cidadania (FAC) do IPEI e a posição do aluno formado para ser um 

individuo autônomo e transformador (FIAT) da EWRDS. 

Gráfico 3: Identidade do(a) aluno(a) pelos professores e especialistas em educação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

 

RCD FAC FIAT

CEEEAS

IPEI

EWRDS



117 
 

. 

3.1.4 Princípios de interdisciplinaridade e complexidade  

 

Em seguida as verificações dos documentos escolares, observações do cotidiano 

escolar e entrevistas/questionários aos participantes da pesquisa, para esclarecer a 

realidade encontrada sobre a prática da interdisciplinaridade fez-se necessário criar uma 

subcategorização do processo pedagógico a partir das contribuições teóricas sobre 

interdisciplinaridade e complexidade. Com isso, chegou-se às seguintes subcategorias 

de análise no quadro 10. 

Quadro 10: Categoria: interdisciplinaridade e complexidade 

Subcategorias de análise 

Dominância 

monodisciplinar 

Interdisciplinaridad

e em construção 

Dominância 

interdisciplinar: 

Interdisciplinaridad

e consolidada 

Nesta subcategoria 

há o predomínio da 

monodisciplinaridad

e, isto é, não há 

indícios de 

articulações e inter-

relações entre as 

disciplinas, assim 

como, a utilização de 

esquemas 

simplificadores e 

redutores nas 

diferentes dimensões 

do humano e do 

meio em que vive 

produzindo assim 

ações 

unidimensionais. 

Há indícios de 

articulações e inter-

relações entre 

algumas disciplinas 

e em alguns 

momentos 

preestabelecidos 

pelos atores do 

processo educativo, 

bem como, o agir e 

o pensar são 

algumas vezes 

permeado de 

esquemas 

multidimensionais 

ocasionais e ainda 

em construção. 

Há uma 

interdisciplinaridad

e presente com 

articulações e inter-

relações constantes 

entre as disciplinas 

concomitante a 

esquemas e ações 

complexas do 

pensamento na 

prática educativa, 

porém necessitam 

maior 

aprofundamento e 

consolidação. 

Articulações e 

inter-relações entre 

as disciplinas, 

esquemas de 

pensamento e 

ações, apresentam 

um caráter 

multidimensional 

consolidado no 

tempo e na 

utilização 

metodológica da 

prática educativa. 

Fonte: Ziegler, 2016 

Para interpretar a realidade escolar quanto a esta temática consideraram-se 

elementos trazidos pelos depoimentos dos professores, o PPP da escola e observações 

do cotidiano escolar e da sala de aula sobre: 

 A presença na prática educativa, frequência, articulações e inter-relações entre as 

diversas disciplinas e os esquemas de complexidade do pensamento e ações em 

seus diversos níveis de intensidade, profundidade e consolidação; 

 Temas, vivências e experiências em classe e extraclasse, com o objetivo de 

possibilitar a interdisciplinaridade e complexidade no processo pedagógico. 
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Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário 

 

Segundo o PPP da escola há necessidade de superação da visão fragmentada do 

trabalho pedagógico através da incorporação da perspectiva interdisciplinar, 

transdisciplinar, da contextualização e da valorização ao conhecimento prévio dos(as) 

alunos(as).  

O conhecimento é um processo de interação e resgate dos saberes, como nos 

mostra o trecho a seguir, ―superando, portanto uma visão fragmentada do trabalho 

pedagógico, incorporando a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, a 

contextualização e a valorização dos conhecimentos prévios dos/as alunos/as‖ 

(CEEEAS, 2015). 

O Currículo é o proposto pelos PCN’s do MEC que seguindo uma linha 

pedagógica Vigotskyana busca entender e aplicar a interdisciplinaridade seja por 

compreender que deve haver uma mudança nos princípios pedagógicos do atual sistema 

de ensino brasileiro do qual o ser humano e a sociedade necessitam. 

Na Prática Pedagógica constatam-se vários projetos interdisciplinares, às vezes 

expandidos a todos os níveis de ensino, apesar de depoimentos demonstrarem a 

necessidade de maior aprofundamento sobre a interdisciplinaridade e a complexidade.  

Sendo assim, quanto ao tema (princípios de interdisciplinaridade e 

complexidade) quando perguntados, os professores depoentes, apresentando-se em 

forma padronizada: 

 50% dos professores disseram que da utilização dos conteúdos de forma 

contextualizada buscando a formação para adaptação e integração social 

do(a) aluno(a): 

―Os conteúdos curriculares precisam ser contextualizados segundo a 

realidade do aluno e para a conscientização deste quanto à necessidade 

de sua adaptação e integração social‖. (Entrevista 58) 

 

 30% dos professores disseram que por meio da articulação de algumas 

disciplinas em determinados conteúdos com a elaboração de projetos 

tenta-se trabalhar de modo interdisciplinar:  

―Através da elaboração de projetos por temas e com abrangência em 

algumas disciplinas e níveis do ensino fundamental articulamos e 

integramos algumas dimensões do ser humano e da vida‖. (Entrevista 

59) 
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 10% dos professores disseram que a distribuição da carga horária 

coletiva não facilita o trabalho interdisciplinar: 

 ―Apresentam-se dificuldades para o trabalho interdisciplinar, como 

por exemplo, poucas ocasiões de encontro para o trabalho em 

conjunto entre os professores‖. (Entrevista 60) 

 

 10% dos professores disseram que a formação acadêmica é insatisfatória 

para o trabalho inter-trans-multidisciplinar: 

 ―As formações acadêmicas instrumentalizam insuficientemente os 

professores para um trabalho a partir de uma visão interdisciplinar e 

complexa‖. (Entrevista 61) 

 

Quanto ao tema (princípios de interdisciplinaridade e complexidade) quando 

perguntados, os especialistas em educação depoentes do CEEEAS apresentando-se em 

forma padronizada: 

 55% falaram da insuficiência de compreensão e estudos entre eles sobre 

esse tema: 

―Necessitamos promover mais estudos sobre a inter-trans-

multidisciplinaridade no nosso meio‖. (Entrevista 62) 

 

 45% por meio da elaboração de projetos seria aplicada a 

interdisciplinaridade: 

 ―A elaboração de projetos é um meio eficaz para o trabalho com a 

interdisciplinaridade dos conteúdos‖. (Entrevista 63) 

 

Considerando-se a entrevista 58 para Moraes (2011), uma nova forma de 

pensamento educacional, precisa referenciar-se à visão de totalidade, criando uma nova 

ordem para a própria mente humana baseada no processo de construção do 

conhecimento, sua organização e funcionamento em articulação a uma visão de mundo 

capaz de possibilitar uma nova posição para o ser humano no planeta. 

Em relação à entrevista 60 depara-se com uma multiplicidade de disciplinas 

fragmentadoras do conhecimento no currículo escolar; a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade vêm sendo usadas enquanto metodologia e estratégia para a 

integração dos conteúdos. 

Em relação à entrevista 63 para Luck (2013), nas múltiplas áreas de atuação 

humana surge a necessidade de superar a fragmentação entre a vida plena e o ensino em 

busca de uma visão globalizada e mais humana dos atores participantes da sociedade. 

 Assim sendo, há uma insatisfação na prática educativa com relação à articulação 

e inter-relação entre os diversos conteúdos, constando-se uma movimentação inicial na 
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tentativa de compreender e viabilizar a interdisciplinaridade e a complexidade na teoria 

e prática. 

Com relação ao PPP para Moraes (2011), precisamos fugir do modelo fechado, 

fragmentado, autoritário e disciplinarizado, desconectado do contexto do ensino, que 

considera ser humano e o ensino como máquinas de uma fábrica que reagem a 

estímulos, produzindo o conhecimento desejado para uma população ―amorfa‖, a ser 

pré-formada tal qual uma linha de montagem para obter razões de comportamentos 

desejados socialmente. 

Tais depoimentos apontam a insatisfatória preparação acadêmica para o trabalho 

trans-inter-multidisciplinar no sentido teórico e prático, bem como a necessidade de 

conhecer a sua importância não só a nível educacional, mas diante da crise civilizatória 

atual. 

Percebe-se entre os especialistas em educação (entrevista 63) a consciência da 

necessidade de maior fundamentação teórica e a concordância na sua aplicabilidade 

através de projetos por parte da comunidade escolar. 

 Portanto, conclui-se que a escola CEEEAS se caracteriza por apresentar no 

processo pedagógico uma interdisciplinaridade em construção com indícios de 

articulações e inter-relações entre algumas disciplinas e momentos preestabelecidos 

pelos atores do processo educativo, ou seja, o seu modo de agir e pensar, algumas vezes 

permeado de esquemas multidimensionais ocasionais e, ainda, em construção no 

processo de aprendizagem, metodologicamente, com base em algumas vivencias e 

experiências. 

 

Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

 

Segundo o PPP se apresenta o compromisso interdisciplinar e de complexidade 

da comunidade pedagógica em fomentar e trabalhar a cultura da sustentabilidade com 

todos que fazem a escola, como nos mostra o trecho a seguir: 

 ―Em 2011, a estabilidade alcançada viabilizou a renovação da gestão 

do IPEI, caracterizada pela cultura da sustentabilidade também entre 

as pessoas que pensam a escola como um todo‖ (IPEI, 2015). 

 

O Currículo obedece às diretrizes nacionais curriculares do MEC acrescido da 

disciplina de formação social e pessoal (FPS) desenvolvido por meio de atividades 
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pedagógicas como práticas, vivências, aulas-passeios, pesquisas, seminários 

interdisciplinares. 

 Em relação ao currículo embasados pela metodologia sociointeracionista no 

processo de aprendizagem e compartilhando das informações trazidas do seu contexto, o 

aluno, constrói, modifica, enriquece e diversifica seu conhecimento. 

Quanto à Prática Pedagógica constata-se semanalmente encontros de professores 

de duas a três disciplinas por área de estudo com o setor pedagógico para a realização de 

um trabalho interdisciplinar conforme o tema gerador escolhido bem como, semanas 

pedagógicas nas quais se apresenta o trabalho realizado. 

Sendo assim, quanto ao tema (princípios de interdisciplinaridade e 

complexidade) quando perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 50% dos professores disseram planejar as atividades de forma 

interdisciplinar por áreas de ensino inter-relacionando e articulando os 

conteúdos entre si: 

 ―Os conteúdos curriculares são propostos frequentemente de modo 

interdisciplinar buscando integrar prática educativa articulada e 

integrada e os objetivos para o desenvolvimento sustentável, 

propostos pela ONU, contextualizados segundo a realidade do aluno‖. 

(Entrevista 64) 

  

 30% dos professores disseram que os conteúdos curriculares necessitam 

ser organizados com maior flexibilidade a fim de exercitarem-se os 

princípios de interdisciplinaridade e complexidade bem como 

promoverem-se mais estudos sobre o tema:  

―Faz-se necessário mais estudos e maior flexibilidade curricular no 

trabalho dos conteúdos a fim de possibilitar uma visão interdisciplinar 

e complexa destes‖. (Entrevista 65) 

 

 20% dos professores disseram que são necessários o compromisso e a 

disponibilidade do grupo para a viabilidade de um trabalho 

interdisciplinar:  

―O compromisso e a disponibilidade são fatores que facilitam o 

trabalho interdisciplinar dos conteúdos curriculares‖. (Entrevista 66) 

 

 Ainda quanto ao tema (princípios de interdisciplinaridade e 

complexidade) quando perguntados, os especialistas em educação depoentes, 

apresentando-se: 



122 
 

. 

 30% dos especialistas em educação disseram ser necessário promover 

uma visão sistémica do conhecimento: 

 ―Necessitamos ter uma visão sistêmica do conhecimento para 

trabalhar de modo interdisciplinar e complexo‖. (Entrevista 67) 

 

 20% dos especialistas em educação disseram que são necessários mais 

estudos na comunidade escolar sobre o tema:  

―Necessitamos promover mais estudos sobre a inter-trans-

multidisciplinaridade no nosso meio já que é uma visão relativamente 

recente e pouco praticada, deixando a própria formação docente 

lacunas sobre o mesmo‖. (Entrevista 68) 

 

 50% dos especialistas em educação disseram que a estrutura pedagógica 

da escola favorece o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar:  

―A elaboração de projetos, os planejamentos semanais e a semana 

pedagógica trimestral corroboram para o desenvolvimento de um 

trabalho interdisciplinar no processo pedagógico‖. (Entrevista 69) 

 

Considerando-se o PPP para Boff (2014), inspirador da linha pedagógica da 

escola, os nove princípios de sustentabilidade da Terra sob o título ―Cuidando do 

planeta Terra‖ (Caring for the Earth) projetam uma estratégia global do cuidado em toda 

a complexidade e interdisciplinaridade. 

Em relação a entrevista 66 para Moraes (2010) é necessário existir trocas, 

diálogos, interações, transformações, enriquecimentos mútuos em que nada é linear e 

predeterminado no desenvolvimento. 

Sendo assim se conclui das entrevistas 64, 65 e 66 que apesar da 

interdisciplinaridade sob a supervisão da escola, percebe-se a necessidade dos 

professores mais capacitados nos temas e práticas interdisciplinares e de complexidade 

no ensino aprendizagem visando sua internalização entre as disciplinas, conteúdos e 

profissionais. 

Em relação à entrevista 69 para Moraes (2010) a interdisciplinaridade sendo um 

conhecimento integrado, articulado e atualizado para a construção da autossuficiência 

do sujeito permite o acesso a novos conhecimentos e melhora a formação integral. 

Assim sendo, em relação a entrevista 68 e 69 a estrutura pedagógica favorece o 

trabalho interdisciplinar e complexo, porém existem outros fatores como a atual visão 

paradigmática dos conhecimentos, a rigidez da organização curricular, longos processos 

administrativos e burocráticos entre outros fatores que interferem de modo decisivo no 

avançar dessa prática.  
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A revalorização da educação brasileira perpassa a busca de escolas sustentáveis 

pedagogicamente falando, isto é, tratar os conteúdos de modo multidimensional, 

interligando e inter-relacionando os temas estudados, possibilitando a prática inter-

transdisciplinar e sistêmica aos alunos e toda a comunidade escolar, de forma a 

compreender, analisar e pensar possíveis respostas aos desafios com os quais a 

comunidade local, regional, nacional e mundial se depara.  

Portanto, conclui-se que a escola IPEI se caracteriza por apresentar no processo 

pedagógico uma dominância interdisciplinar com relação aos conteúdos curriculares 

com articulações e inter-relações constantes entre as disciplinas concomitantes a 

esquemas e ações complexas do pensamento na prática educativa, que necessitam maior 

aprofundamento e solidez. 

 

Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

 

Segundo o PPP da Escola o descobrir de outras realidades do nosso contexto só é 

possível através de uma educação baseada nas emoções e sentimentos, que contribua 

para uma melhor convivência entre os seres humanos, destes entre si e com o planeta. 

Pois estamos acostumados a trabalhar a prática pedagógica, segundo uma metodologia 

na qual os conteúdos são insuficientes, embora sejam necessários. 

Para uma abordagem dessa difícil tarefa, não é suficiente a aquisição 

de conhecimentos científicos e técnicos: o fundamental reside em 

conseguir um pensamento vivo e global, que permita atuar com 

independência e capacidade de iniciativa, com competência para uma 

tomada adequada de decisões e um atuar autônomo sustentado pela 

responsabilidade social (EWRDS, 2016). 

 

No PPP apresenta-se a necessidade de trabalhar os conteúdos segundo as 

necessidades antropológicas dos alunos de modo transdisciplinar, com ritmos e tempos 

que tornem a prática educativa dinâmica, processual, dando-lhe vitalidade. Tal 

movimento estimula e motiva o aluno ao trabalho escolar, visando à qualidade do 

conhecimento concebida em aspectos multidimensionais da prática, do conteúdo e de 

todos os momentos do processo pedagógico, não se podendo distinguir as fronteiras 

entre as disciplinas em uma aula Waldorf, como nos mostra o trecho a seguir: 

A seleção dos conteúdos segundo as necessidades evolutivas dos 

alunos e seu tratamento transdisciplinar no tempo e ritmo 

considerados como ideais concede significação e sentido vital à tarefa 

educativa. Isso aumenta de forma natural o interesse do aluno por seu 

trabalho escolar, otimiza a qualidade do conhecimento, aumenta o 
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envolvimento, favorece a aparição dos elementos de satisfação, como 

o gosto em aprender, o desfrutar do trabalho e as atitudes positivas 

frente à aprendizagem em geral (EWRDS, 2016). 

 

Assim, segundo Rudolf Steiner, ―todo ensino deveria ser ciência da vida‖. 

(Richter 2002) 

O Currículo, nas escolas Waldorf se apresenta sempre a nível sugestivo e 

orientado para o professor, o qual define os assuntos e o nível de aprofundamento 

levando em conta vários fatores, individuais e coletivos da classe. Tem-se uma 

organização vertical do currículo que consiste num plano de ensino vertical que é a 

sequência dos conteúdos e o plano horizontal de ensino que constitui uma visão de 

conjunto das matérias em um determinado ano ou em vários anos. 

Em relação ao currículo para Richter (2002) uma escola viva e atual necessita 

estimular seus professores a desenvolverem continuamente métodos e currículos. 

Quanto à Prática Pedagógica, constata-se uma abordagem sistêmica e 

transdisciplinar no desenrolar na práxis educativa, com visíveis dificuldades para se 

reconhecer a fronteira de cada disciplina dentro de um determinado assunto. 

Entre tantos aspectos positivos, aparece a possibilidade de maior liberdade do 

professor-aluno no aprofundar-se nas diversas dimensões de cada assunto.  

Quanto a esta temática considera-se diante dos elementos trazidos pelos 

depoimentos dos professores, PPP da escola e observações do cotidiano escolar e da 

sala de aula ainda: 

 O ritmo curricular em épocas e temas com vivências e experiências em 

classe e extraclasse onde o elemento artístico está sempre presente; 

 A existência de um professor, denominado principal, responsável pelas 

disciplinas principais; 

 O objetivo intencional de possibilitar a elaboração de uma visão 

multidimensional que permite analisar os elementos presentes no 

contexto da comunidade escolar, e trazer a seus membros meios de 

instrumentalizá-los para a transformação social e individual e a busca de 

alternativas associativas ou cooperativas para o bem-estar coletivo. 

Sendo assim, quanto ao tema (princípios de interdisciplinaridade e 

complexidade) quando perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 50% dos professores disseram considerar as dimensões sócio-histórico-

cultural dos (as) alunos (as): 
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―A partir da realidade sócio-histórico-cultural dos alunos e seu 

entorno são trazidas as diversas dimensões de modo inter-trans-

multidisciplinar dentro dos temas a serem trabalhados‖. (Entrevista 

70) 

 

 50% dos professores disseram que a prática educativa necessita ser 

multidisciplinar, estética e a artística: 

―Reflexões, vivências, elaborações e construção de conceitos de modo 

multidisciplinar, estético e artístico estão sempre presentes na prática 

educativa‖. (Entrevista 71) 

 

Quanto ao tema (interdisciplinaridade e complexidade) quando perguntado, o 

especialista em educação (tutor) depoente, apresentou-se falando da presença da 

dimensão interdisciplinar no ensino Waldorf:  

―As disciplinas são tratadas em um âmbito multidimensional e 

concomitante que possibilitar articulações e inter-relações entre si 

dentro de um único tema‖. (Entrevista 72) 
 

Em relação à entrevista 70 diante do contexto histórico-social atual, com suas 

problemáticas e desafios, já não podemos mais continuar promovendo a fragmentação 

dos conteúdos, que impede a comunicação entre as várias dimensões do conhecimento 

e, consequentemente, segundo Pierre Weil (1990), se tornam cada vez mais simplistas, 

especificistas e desconectadas, resultam da fragmentação derivada no pensar humano. 

 O ensino nas escolas Waldorf busca desenvolver nos alunos a busca pela sua 

autonomia por meio de suas características, a saber: holístico, sistêmico e 

multidimensional. 

 Considerando-se o PPP a implementação do trabalho pedagógico das disciplinas 

sob a dimensão interdisciplinar faz parte de uma visão paradigmática de transição que 

pretende superar a fragmentação dos conteúdos e do modo de ver o mundo, o ser 

humano e a educação. 

 O ensino por épocas de três ou quatro semanas, enriquece com múltiplas 

dimensões, articulações, inter-relações as disciplinas. E, apesar do domínio de todos os 

conteúdos que o professor deve ter para com as disciplinas principais, pois existe um 

único professor de classe além daqueles complementares, evitando que o professor se 

transforme no conhecedor especializado que sabe tudo sobre uma matéria e nada sabe 

sobre as outras (LANZ, 1979). Lanz ainda acrescenta que os professores até o fim do 

ensino básico não devem ser especialistas em alguma matéria e sim pedagogos. 

Assim, entende-se a concepção paradigmática de transição do conhecimento por 

parte do especialista diante da compreensão da necessidade de educar para a vida. 
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Portanto, conclui-se que a Escola Waldorf Rural Dendê da Serra se caracteriza 

por apresentar no processo pedagógico uma interdisciplinaridade consolidada por meio 

das articulações e inter-relações entre as disciplinas, esquemas de pensamento e ações, 

apresentam um caráter complexo e multidimensional consolidado no tempo e na 

utilização metodológica da prática educativa Waldorf.  

Quanto aos princípios de interdisciplinaridade e por consequência também 

complexidade, destaca-se no Gráfico 4 a posição de interdisciplinaridade em construção 

do CEEEAS, a posição de dominância interdisciplinar do IPEI e a posição de 

interdisciplinaridade consolidada da EWRDS. 

Gráfico 4: Princípios de interdisciplinaridade e complexidade pelos professores e especialistas 

em educação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

3.1.5 Dinâmica da relação Professor – Aluno 

 

Em seguida a verificações dos documentos escolares, observações do cotidiano 

escolar e entrevistas/questionários aos participantes da pesquisa, para melhor esclarecer 

a realidade da relação entre professores e alunos nas escolas pesquisadas considerou-se 

necessário criar uma subcategorização para interpretar os dados encontrados com ajuda 

do referencial teórico da pesquisa. Nesse sentido, chegou-se às seguintes subcategorias 

no quadro 11. 

 

Interdisciplinaridade
em construção

Dominância
interdisciplinar

Interdisciplinaridade
consolidada

CEEEAS

IPEI

EWRDS
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Quadro 11: Categoria: Relação professor-aluno 

Subcategorias de análise 

Relação predominantemente vertical Relação horizontal de construção 

coletiva e individual do saber 

Há por parte de alguns professores, 

com frequência, uma imposição do 

conteúdo aos alunos sem considerá-los 

sujeitos do processo de ensino 

aprendizagem e o conhecimento como 

algo pré-estabelecido e imutável. 

O professor busca por meio da 

multidimensionalidade e inter-trans-

multidisciplinaridade na vivência, 

experimentação e conteúdo deste 

ajudando o aluno a construir seus 

próprios conceitos e posteriormente 

apresentando aqueles preestabelecidos. 

Leva em conta o saber do aluno como 

meio de envolvê-lo no processo 

educativo para desenvolver um pensar 

autônomo.  
Fonte: Ziegler, 2016 

Para interpretar a realidade escolar, levam-se em conta na dinâmica do processo 

de ensino aprendizagem as duas partes desta relação, a saber, professor e aluno 

trazendo-se depoimentos dos professores, PPP da escola, pelas observações do cotidiano 

escolar e da sala de aula sobre:  

 A sistemática metodológica de apresentação do conteúdo aos alunos e como 

estes são considerados em relação ao processo de ensino-aprendizagem e ao 

conhecimento; 

 A existência ou não por parte dos professores de um processo de ação-reflexão-

ação sobre a própria a prática pedagógica; 

 A percepção ou não por parte do professor da necessidade de desenvolver no 

aluno a auto percepção e trabalho de autoconhecimento; 

 A necessidade de estabelecer uma relação professor-aluno adequada aos tempos 

e necessidades atuais; 

 A necessidade de incentivo e maior envolvimento da família do aluno em todos 

os sentidos. 

 

Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário 

 

Segundo o PPP do CEEEAS pautado na perspectiva sociointeracionista da 

aprendizagem, procura-se ampliar as capacidades dos alunos(as), desenvolvendo 

autonomia, compreensão da realidade, incentivando a participação, onde parceiros mais 

experientes orientam parceiros menos experientes. A contribuição entre educandos e seu 
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professor é fundamental para o avanço individual e coletivo destes na construção do 

conhecimento, segundo nos mostra o trecho a seguir: 

Coerentes com os fundamentos teóricos do Sociointeracionismo, o 

objetivo do SESQUICENTENÁRIO é implementar um ensino de 

qualidade, que respeite e valorize o ser humano e que contribua 

plenamente para o seu desenvolvimento, para a construção de seus 

conhecimentos e para sua formação enquanto cidadão. Procura 

ampliar as capacidades dos alunos, desenvolvendo a autonomia, a 

compreensão da realidade, incentivando a participação e a 

corresponsabilidade na vida social. (CEEEAS, 2015) 

 

Segundo Vygotsky (1984), o aluno entende a dinâmica da sociedade de classes, 

competitiva e capitalista e, através da mediação do professor no processo pedagógico, 

deveria se preparar para a transformação da sociedade. Ao aluno caberia, com a 

mediação do professor, encontrar os caminhos para a construção de sua autonomia, 

articulando os conhecimentos recebidos para pensar a si e ao mundo, para ser um 

cidadão.   

Apesar da visão crítica da estrutura social inserida na proposta pedagógica 

Vigotskyana, essa proposta confronta-se com uma postura intricada, burocrática e 

desatenta à realidade educacional local do (a) aluno (a), de sua família e comunidade 

que tende a transformar o sistema de ensino um agente reprodutor do sistema social, 

político e econômico.  

 No currículo, por meio do resgate dos saberes cotidianos dos alunos, o 

conhecimento é desenvolvido dentro de uma perspectiva de interação/mediação da 

relação professor-aluno, na qual ambos ensinam e aprendem dialeticamente.  

A ideia de interação social e de mediação é para Vygotsky (1984) o próprio 

processo educativo, pois está intimamente relacionada à constituição e desenvolvimento 

dos sujeitos sendo essencial a atuação do professor, já que exerce o papel de mediador 

da aprendizagem do aluno. 

 Na prática pedagógica segundo a visão de mundo, de sociedade e de educação 

constata-se a existência de diversas visões da relação professor-aluno na sala de aula 

com diversos efeitos pedagógicos diversos no processo de ensino-aprendizagem. 

Sendo assim, quanto ao tema (dinâmica da relação professor-aluno (a)) quando 

perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 50% dos professores afirmam da necessidade de repetição dos 

conteúdos:  

―O aluno exercitando e repetindo os conteúdos aprendidos terá um 

aproveitamento satisfatório‖. (Entrevista 73) 
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 30% a família necessita participar da aprendizagem dos filhos (as): 

―A família necessita participar mais do processo de aprendizagem 

com relação às tarefas escolares e estudo dos conteúdos‖. (Entrevista 

74) 

 

 20% a aprendizagem constitui-se na compreensão, repetição e 

interiorização dos conteúdos: 

―O conteúdo a ser interiorizado pelo aluno deve ser primeiro 

compreendido e repetidos em exercícios‖. (Entrevista 75) 

 
 

Considerando-se a entrevista 73 para Behrens (2005) a crise no mundo, na 

educação, em todos os níveis de ensino, tem afetado diretamente professores e alunos, 

por quanto o processo pedagógico tem muitas vezes se restringido à reprodução, cópia e 

imitação do conhecimento, enfatizando o produto, o resultado, na memorização do 

conteúdo, cumprimento de tarefas repetitivas que apresentam pouco significado para os 

alunos (BEHRENS, 2005).  

Ainda para Behrens em relação à entrevista 74 (2005) é necessário considerar 

que a fragmentação do processo pedagógico delegou o intelecto às escolas e a formação 

às famílias, o que segundo Weil (1991, p. 18) possibilitou uma visão intelectual do 

mundo, relegando ao segundo plano ou ignorando os sentimentos e valores que resultam 

na mercantilização da educação que finaliza por tornar o ser humano tantas vezes um 

tecnocrata ou burocrata frio e insensível e egoísta. 

Em relação à entrevista 75 para Vygotsky (1984), a sala de aula é um espaço 

adequado para a partilha de ações entre os sujeitos no processo ensino-aprendizagem, e 

ambos se nutrem dessa relação. 

A dinâmica da relação professor-aluno está atrelada à metodologia, à didática, ao 

trabalho de auto percepção e autoconhecimento do professor e à linha pedagógica 

seguida pela escola na teoria e na prática e necessita estar em constante processo de 

reflexão-ação-reflexão pelo professor visando uma harmonização do fazer pedagógico 

na comunidade escolar.  

Da qualidade da mediação do professor no processo pedagógico dependerão os 

avanços e as conquistas do aluno em relação à aprendizagem, na qual é considerado um 

sujeito em constante construção e transformação, e por meio de suas interações sociais, 

tornar-se-á capaz de agir e intervir no mundo, ressignificando a história do coletivo. 
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Faz-se necessário estabelecer uma relação professor-aluno adequada aos tempos 

e necessidades atuais com maior incentivo e envolvimento da família do aluno (a) em 

todos os sentidos. 

Portanto, o Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem 

Sesquicentenário quanto à dinâmica da relação professor-aluno, se caracteriza por uma 

relação predominantemente vertical por parte de alguns professores, com frequência, 

uma imposição do conteúdo aos alunos, considerando-os objetos no processo de ensino 

aprendizagem e o conhecimento algo preestabelecido e imutável. Sendo assim deixa-se 

a reflexão se significa que Vigotski tem sido bem compreendido e aplicado. 

 A escola enquanto espaço de construção social, valorização e respeito ao 

indivíduo necessita buscar a interação entre diversas classes e grupos sociais mas 

respeitando também as singularidades do aluno.  

 

Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

 

Segundo o PPP do IPEI a relação professor-aluno se apresenta segundo os 

pressupostos sociointeracionistas de Vygotsky, nos quais o professor é o mediador e 

instrumentalizador do processo ativo de que o aluno participa para construir seu 

conhecimento a partir das informações recebidas do contexto sócio-histórico, segundo 

nos mostra o trecho a seguir: 

A proposta metodológica do IPEI está fundamentada nos pressupostos 

Vygostyanos, sociointeracionista, que considera o processo de 

aprendizagem escolar, um processo ativo do ponto de vista do 

estudante, onde ele constrói, modifica, enriquece e diversifica seu 

conhecimento a partir de informações recebidas do seu contexto 

sócio-histórico, e da interação com os membros do seu grupo. (IPEI, 

2015) 

 

No currículo, concebe-se através do apoio e instrumentos que o professor 

procura oferecer a seus alunos, respeitando as possíveis respostas dadas diante dos 

desafios propostos, segundo as diversas competências intelectuais que auxiliam na 

elaboração de diferentes produtos. 

Na prática pedagógica se constata certa diversidade de concepções pedagógicas 

nas relações sociointerativas criadas entre o professor e o aluno, que demonstram 

diversas visões de mundo, de sociedade e educação, além de modos diferentes de 

conceber a construção do conhecimento. 
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Sendo assim, quanto ao tema (princípios de interdisciplinaridade e 

complexidade) quando perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 50% dos professores disseram ser necessário relacionar-se com os 

alunos de forma a fomentar a educação cidadã com a participação e 

envolvimento dos pais: 

―Faz-se necessário nos tempos atuais novas formas de relação 

professor-aluno, que possibilitem promover uma educação para a 

cidadania e a consciência critica, com maior incentivo ao 

envolvimento da família no processo educativo dos(as) filhos(as)‖. 

(Entrevista 76) 

 

 25% dos professores disseram que os conceitos necessitam ser 

compreendidos por meio dos conteúdos: 

―Os conteúdos são meios para a compreensão dos conceitos trazidos‖. 

(Entrevista 77) 

 

 25% dos professores disseram fazer-se necessária a participação da 

família nas atividades escolares: 

―Nesta relação fazemos avanços procurando-se trabalhar mais com a 

participação da família em nossas atividades como, por exemplo, na 

semana pedagógica que ocorre trimestralmente, bem como, buscando 

construir novos saberes e trocas de experiências‖.(Entrevista 78) 

 

A prática pedagógica enquanto processo é influenciado (MORAES, 2010, p. 18) 

pelo modelo de ciência hegemônico vigente nas teorias de aprendizagem num 

determinado momento histórico, dialoga entre modelo científico, teorias de 

aprendizagem e práticas pedagógicas desenvolvidas em que subjaz a prática do 

professor em um determinado modelo de educação. 

Quanto à metodologia sistêmica, na qual o diálogo é uma prática central,  

propõe-se uma parceria professor-aluno na busca de melhor qualidade de ensino, isto é, 

uma prática pedagógica crítica, produtiva, reflexiva e transformadora viabilizada por 

meio de opções metodológicas que permitam o encontro da teoria com a prática, num 

processo articulado e inter-relacionado, propondo-se projetos criativos e 

transformadores e aceitando a possibilidade de que em alguns aspectos seus alunos 

tenham mais conhecimento e possam compartilhá-los com o grupo. 

Com relação ao PPP Saviani (1985, p. 76) propõe a prática social como suporte 

e contexto, fundamento e finalidade, partida e chegada para o processo de elaboração e 

produção do conhecimento. 
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Snyders (1974) define que a abordagem progressista baseada numa prática 

pedagógica crítica reflexiva necessita partir da análise das realidades sociais e 

considerar os aspectos sociopolíticos da educação. 

Com relação à entrevista 78 a racionalidade e objetividade exacerbada na ciência 

têm sido questionadas nas últimas décadas por alguns educadores, como Freire (1992, 

2011), Giroux (1997), Capra (1996), que se preocupam com o futuro das gerações. 

Vale ressaltar que os professores estão num processo de formação continuada 

promovido e incentivado pela escola para conduzi-los a ação-reflexão-ação sobre a sua 

própria prática; a realização de um trabalho de autoconhecimento; procura de métodos 

alternativos de ensino e necessidade de modelos alternativos de metodologia e didática 

com mais vivências e experimentação no processo educativo. 

Percebe-se que a dinâmica da relação professor-aluno constrói-se a partir de 

várias facetas no processo educativo, especialmente dependentes da visão de mundo de 

homem e de educação do professor. 

Portanto, conclui-se que o Instituto Pessoense de Educação Integrada quanto à 

dinâmica da relação professor-aluno se caracteriza por apresentar no processo 

pedagógico uma relação predominantemente vertical onde há por parte de alguns 

professores, com frequência, uma imposição do conteúdo aos alunos, considerando-os 

objetos no processo de ensino aprendizagem e o conhecimento algo preestabelecido e 

imutável.   

 

Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

 

Segundo o PPP da EWRDS, a relação professor-aluno necessita proporcionar ao 

aluno nessa fase de desenvolvimento, a busca por experiências positivas que o preparem  

para a sua existência e vida no mundo, conforme nos mostra o trecho a seguir: 

Nesse período, a escola não é aceita quando revela que não está 

integrada na vida real. Ela precisa procurar e oferecer caminhos que 

levam a uma orientação segura neste momento, e os jovens 

desmascaram tudo que é oferecido como pseudoatualidade. A tarefa 

do professor consiste em proporcionar aos jovens experiências 

positivas nessa busca; se não consegue, o jovem deixa de encontrar o 

fundamento necessário para sua existência. (EWRDS, 2016) 

 

No currículo existe uma perfeita adaptação às necessidades individuais e 

coletivas dos(as) alunos(as), devido ao profundo conhecimento das variadas 
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características de cada um recolhidas ao longo dos anos pelo professor-aluno entre si e 

com o grupo. 

Na prática pedagógica constata-se a grande confiança, conhecimento mútuo e 

intimidade existente entre professor-aluno e as respectivas famílias, pois estão juntos 

nesse longo processo de ensino-aprendizagem desde o primeiro ao oitavo ano. Tal 

situação facilita e torna mais produtivo o processo pedagógico e a construção do 

conhecimento. 

Sendo assim, quanto ao tema (dinâmica da relação professor-aluno) quando 

perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 50% dos professores disseram da íntima convivência professor-aluno e 

família desde o início do ensino fundamental até possivelmente seu 

encerramento: 

―A convivência durante nove anos, o estreitamento dos lações com a 

família, o conhecimento de sua história de vida, seus problemas e suas 

potencialidades e qualidades, contribuem para uma parceria no 

processo de ensino aprendizagem na construção coletiva e individual 

do saber para a vida, assim como trazem uma convivência comunitária 

para o interior da escola.‖ (Entrevista 79) 

 

 30% dos professores disseram que a relação professor-aluno necessita 

constituir-se num encontro amoroso entre eles e o conhecimento: 

―A relação professor-aluno é permeada sempre pela ênfase artístico-

estética dos conteúdos com enfoque na sua cultura e no seu entorno.‖ 

(Entrevista 80). 

 

 20% dos professores disseram que o processo de ensino-aprendizagem 

se baseia inicialmente na vivência, observação e experimentação do que 

será abordado nos conteúdos: 

―O processo feito pelo aluno (a) para a aprendizagem é tão importante 

quanto o resultado, pois ele adquirirá junto aos conteúdos um modo 

indutivo sem distorcer a sua visão do mundo por meio de teorias 

preconcebidas e impostas.‖ (Entrevista 81). 

  

Na Escola Waldorf Rural Dendê da Serra, segundo o especialista em educação, nessa 

fase de ensino, cabe ao professor possibilitar ao aluno as fases do processo pedagógico 

que o levará à autonomia: 

―O professor oferecer ao aluno condições e instrumentos básicos, 

capazes de promover nestes a necessidade e vontade de obter, por 

meio de seus próprios esforços, realizarem as experiências que 

necessita para tornar seu pensar e agir autônomos.‖ (Entrevista 82) 
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Com relação à entrevista 79 segundo Richter (2002) o professor enquanto artista 

do processo de ensinar e aprender junto ao seu aluno(a) renova e possibilita o encontro 

com o mundo a partir da relação que existe entre ser humano e mundo. 

 Em relação à entrevista 80 ainda para Richter (2002), a busca pelo conhecimento 

necessita ser permeada pelo amor pois o artista criador ou vivenciador de uma obra a 

reproduz em seu íntimo, isto é apropria-se do saber na criação ou vivência para 

aprimorá-la em sua realidade. 

Considerando-se a entrevista 81 para Richter (2002) a metodologia de ensino e 

aprendizagem se baseia nas fases de reconhecimento, compreensão e domínio dos 

conteúdos, detalhadas nos passos seguintes: vivenciar, observar, experimentar, recordar, 

descrever, caracterizar, anotar, processar, analisar, abstrair e generalizar. 

Assim percebe-se a importância da necessidade de envolver na relação 

professor-aluno a dimensão artístico-estética como meio apropriação do conhecimento 

para transformação da realidade. 

 Pois, em relação à entrevista 82, segundo Steiner (2007a, p. 27), a relação 

professor-aluno deveria conceber-se inicialmente a partir do autoconhecimento e da 

autoeducação do professor: 

Temos de ficar cônscios, antes de tudo, desta primeira tarefa 

pedagógica, que consiste em primeiro educarmos a nós próprios, 

fazendo reinar uma relação mental e espiritual íntima entre o professor 

e os alunos, e em entrarmos na classe consciente de realmente existir 

tal relação espiritual, e não apenas palavras, repreensões e habilidades 

pedagógicas. Estas são exterioridades que naturalmente devemos citar; 

mas não as cultivaremos corretamente se não estabelecermos, como 

fato básico, toda a relação entre os pensamentos que nos preenchem e 

os fatos que deveriam ocorrer nos corpos e nas almas das crianças 

durante o ensino. 
 

A relação professor-aluno proposta nos princípios e fundamentos da PW, 

segundo Steiner, tem por maior objetivo formar seres humanos livres, aptos para 

estabelecer, por si mesmo, metas e direções para suas vidas. 

Portanto, conclui-se que a Escola Waldorf Rural Dendê da Serra quanto à 

dinâmica da relação professor-aluno se caracteriza por apresentar no processo 

pedagógico uma relação horizontal de construção coletiva e individual do saber com a 

busca da multidimensionalidade e inter-trans-multidisciplinar do conteúdo, vivência e 

experimentação para que o aluno construa seus próprios conceitos considerando o saber 

do aluno, envolvendo-o no processo educativo e possibilitando a produção de um novo 
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saber bem como uma constante ação-reflexão-ação sobre a sua própria prática, e um 

trabalho de autoconhecimento. 

 Quanto à dinâmica da relação Professor-Aluno destaca-se no Gráfico 5 a posição 

da relação predominantemente vertical do CEEEAS, a posição da relação 

predominantemente vertical do IPEI e a posição de relação horizontal de construção 

coletiva e do saber da EWRDS. 

Gráfico 5: Dinâmica da relação Professor – Aluno pelos professores 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

3.1.6 Dinâmica da relação Escola – Comunidade 

 

Para analisar a relação escola-comunidade forma criadas algumas subcategorias 

com auxilio do referencial teórico.  

Analisando-se as realidades apresentadas e com base no referencial teórico 

apresenta-se no quadro 12 a seguinte subcategorização quanto à dinâmica da relação 

escola-comunidade. 

Quadro 12: Categoria: Relação Escola-Comunidade 

Subcategorias de análise 

Escola fechada em si 

mesma 

Escola com interação 

pontual com a comunidade 

Escola integrada à 

comunidade no cotidiano 

Escola na qual a presença 

dos pais se dá em ocasiões 

burocrático-

administrativas, formais e 

frequentemente não de 

Nesta, a presença dos pais 

se faz em ocasiões 

burocrático-

administrativas, formais e 

planejadas dentro do 

A escola se relaciona com 

a comunidade de modo 

formal e informal, segundo 

fatores educacionais, 

sociais, culturais, 

Relação predominantemente
vertical

Relação horizontal de construção
coletiva e individual do saber

CEEEAS

IPEI

EWRDS
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modo espontâneo e estes 

nada podem influenciar 

com relação aos processos 

de ensino-aprendizagem, 

funcionamento e 

direcionamento da linha 

pedagógica, para melhor 

desempenho do (a) filho (a) 

e melhoria da qualidade da 

educação e/ou das 

condições de vida do 

entorno e da sua 

comunidade. 

próprio calendário letivo, 

com eventos pedagógicos e 

sociais pontuais do sistema 

educacional e também não 

acontecem de modo 

espontâneo para fins de 

melhoria da qualidade do 

ensino e da vida da 

comunidade e seu entorno. 

 

ambientais e em função dos 

problemas também da 

comunidade e seu entorno 

buscando formas de 

cooperação e associação 

que influenciem na 

transformação social e 

individual e seu bem-estar. 

 

Fonte: Ziegler, 2016 

Para interpretar a realidade escolar, levou-se em conta na dinâmica do processo 

de ensino aprendizagem é a relação escola comunidade que está em foco por isso a 

pesquisa baseou-se nos elementos trazidos pelos depoimentos dos professores da escola, 

pelas observações do cotidiano escolar e da sala de aula sobre:  

 A necessidade da participação/cooperação dos pais no processo 

educativo dos filhos, na educação doméstica e formação para a 

cidadania; 

 A necessidade de discussão dos problemas da comunidade escolar e 

local; 

 A necessidade de contextualização dos conteúdos a realidade local e 

entorno; 

 A necessidade de maior atenção, reflexão e intervenção com o intuito 

de rever e transformar as relações entre os membros da comunidade 

escolar e local. 

 

Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário 

 

Segundo o PPP no CEEEAS a relação escola-comunidade dá-se com a 

integração entre a comunidade e a escola através de várias práticas cotidianas 

vivenciadas por todos que compõem a comunidade escolar, conforme nos fala o trecho a 

seguir: 

Um projeto político construído coletivamente ao longo da história 

desta escola, através das práticas cotidianas vivenciadas pelos 

professores, educandos, gestores, coordenadores, técnicos, enfim, por 

todos os educadores e comunidade escolar. Essas práticas abrangem a 

dinâmica em sala, a reuniões de assessoria, de planejamento, de 
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conselho de classe e de escola; assembleia de pais, festividades, dentre 

muitas atividades coletivas desta escola. (CEEEAS, 2015) 

 

Para Richter (2002) a escola representa um espaço de aprendizado de 

participação e responsabilidade para a formação social de pais, amigos, professores, 

responsáveis, alunos, enfim toda a comunidade.  

Na prática pedagógica constata-se permanente busca por parte da comunidade 

escolar de estratégias e instrumentos que auxiliem a intensificar a relação escola-

comunidade em meio às muitas contradições e diversidade advindas do próprio contexto 

imposto pelo modelo econômico desenvolvimentista e capitalista, no qual se 

consolidam as lutas pela hegemonia dentro do campo social. 

O Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário tem 

uma relação com a comunidade que faz parte da sua própria história, pois a partir do 

comprometimento dos pais com a qualidade do processo de ensino-aprendizagem, foi 

criada, em 1993, a Cooperativa de Pais, para motivar, incentivar, apoiar e participar da 

melhoria da qualidade de ensino da escola conforme descrito acima. 

Quanto ao tema (relação escola-comunidade) quando perguntados, os 

professores depoentes, apresentando-se: 

 60% dos professores dizem que a sensibilização social fomenta o 

processo de integração entre escola e comunidade:  

―Faz-se necessário uma maior integração da escola com o entorno 

através de ações concretas como projetos de sensibilização para o 

cuidado com o espaço escolar e local‖. (Entrevista 83) 

 

Para 40% faz-se necessário conscientizar a comunidade escolar: 

―Necessidade de um trabalho de conscientização da comunidade 

escolar quanto à importância do envolvimento com o entorno‖. 

(Entrevista 84) 

 

Em relação à entrevista 83 para Moraes (1997) uma educação para a era relacional 

pressupõe corrigir os inúmeros desequilíbrios existentes, as injustiças e desigualdades 

sociais, com base na compreensão que estamos numa jornada individual e coletiva, o 

que requer o desenvolvimento de uma consciência ecológica, relacional, pluralista, 

interdisciplinar, sistêmica, numa nova visão da realidade a ser transformada, baseada na 

consciência da inter-relação e da interdependência essenciais que existem entre todos os 

fenômenos da natureza.  

Considerando-se a entrevista 84 percebe-se dos dias atuais variadas formas de 

conhecimento da realidade e confronto de ideias sobre como transformá-la, sendo 



138 
 

. 

essencial superar o individualismo para a construção de uma nova cultura capaz de 

promover uma reorganização da sociedade em bases mais humanas. 

Quanto ao tema (relação escola-comunidade) quando perguntados, os 

especialistas em educação depoentes em: 

 70% disseram da importância do envolvimento da comunidade em 

algumas dimensões: 

―Faz-se necessário envolver a comunidade na teoria e na prática com 

questões de biodiversidade, sustentabilidade e consumo‖. (Entrevista 

85).   

 

 30% o envolvimento da comunidade necessita ser multidimensional: 

―Necessidade de envolvimento e comprometimento da comunidade 

escolar com os problemas e a vida no entorno em suas múltiplas 

dimensões‖. (Entrevista 86) 
 

 Considerando-se a entrevista 85 segundo Moraes (2004) é necessário garantir 

atitudes de abertura ao novo, corresponsabilidade, cooperação, construções coletivas, na 

busca de resoluções para a problemática em questão a nível comunitário. Nesta 

perspectiva, o professor envolve o aluno, gerando sentimento de pertinência da ação 

educativa. 

 Sendo assim, a relação escola-comunidade necessita ser dinâmica e efetiva. 

Portanto, conclui-se que o Centro Estadual Experimental de Ensino-

Aprendizagem Sesquicentenário quanto à relação escola-comunidade se caracteriza pela 

Escola integrada à comunidade no cotidiano: a escola se relaciona com a comunidade 

de modo formal e informal, segundo fatores educacionais, sociais, culturais, ambientais 

e em função dos problemas também da comunidade e seu entorno buscando formas de 

cooperação e associação que influenciem na transformação social e individual e seu 

bem-estar. 

 

Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

 

Segundo o PPP do IPEI se apresenta a ideia de necessidade do conhecer, 

entender e desenvolver a capacidade de convivência com a realidade de diversas classes 

sociais por parte dos alunos, como nos mostra o trecho a seguir: 

[...] o processo de integração das crianças possa acontecer de fato, há 

que se envolver toda a comunidade (estudantes, profissionais e 

famílias), de forma que o trabalho desenvolvido tenha sustentação. 

Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem 
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habilidades e competências diferentes, que possuem expressões 

culturais e marcas sociais próprias, é condição necessária para o 

desenvolvimento de valores éticos, como a dignidade do ser humano, 

o respeito ao outro, a igualdade e a solidariedade. (IPEI, 2015) 

 

No currículo, a relação escola-comunidade se apresenta através dos conteúdos, 

discussões, seminários, semanas pedagógicas entre tantas, nas quais se inter-relacionam 

as dimensões comunitárias e as pedagógicas entre si. 

Na prática pedagógica busca-se o contato direto com a realidade, a cultura, os 

problemas sociais de modo a compreendê-los e articulá-los com os conteúdos 

curriculares na construção da cidadania e da qualidade escolar. 

Quanto ao tema (relação escola-comunidade) quando perguntados, os 

professores depoentes, apresentando-se: 

 60% dos professores disseram ser necessário promover as necessidades 

dos alunos: 

―A partir da transformação das relações entre os membros na 

comunidade escolar e local promover o atendimento das necessidades 

dos alunos‖. (Entrevista 87)  

 

Em relação à entrevista 87 para Richter (2002) fazem parte da relação escola-

comunidade formas de participação e colaboração mais amplas que incluam o entorno.  

 40% a visão de rede é essencial: 

―Por meio de uma visão de rede de toda a comunidade escolar e local 

promover a troca e enriquecimento de experiências propostas pela 

comunidade escolar‖. (Entrevista 88) 

 

Quanto ao tema (relação escola-comunidade) quando perguntados, os 

especialistas em educação depoentes, apresentando-se: 

 70% disseram da importância de enfatizar as necessidades do aluno: 

―Necessitamos promover o enfrentamento dos problemas sociais 

e educacionais dos alunos‖. (Entrevista 89) 

 

 30% a cultura e a arte tem uma contribuição decisiva nessa relação: 

―A partir da promoção, reconhecimento e cultivo das manifestações 

culturais e artísticas da comunidade escolar incentivamos uma relação 

harmoniosa e includente‖. (Entrevista 90) 

 

Considerando-se a entrevista 88 percebe-se assim a influência das ideias de 

Capra quanto a importância da rede nas relações vigentes no interior da escola, que por 

sua vez carece de uma percepção crítica da estrutura social. 



140 
 

. 

Sendo assim, em relação à entrevista 90 observa-se a necessidade de atenção às 

necessidades, problemas, interesses e subjetividades do aluno para desenvolver uma 

melhor relação escola-comunidade. 

Portanto, conclui-se que o IPEI quanto relação escola-comunidade se caracteriza 

pela Escola integrada à comunidade no cotidiano: a escola se relaciona com a 

comunidade de modo formal e informal, segundo fatores educacionais, sociais, 

culturais, ambientais e em função dos problemas também da comunidade e seu entorno 

buscando formas de cooperação e associação que influenciem na transformação social e 

individual e seu bem-estar. 

  

Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

 

Segundo o PPP da escola EWRDS a problemática social e ecológica requer o 

envolvimento direto de toda a comunidade escolar e todo o entorno, enfatizando o 

próprio caráter social das organizações antroposóficas, como as escolas Waldorf por 

meio de sua condução de autogestão colegiada e com a interação sociocomunitária, 

segundo consta em trecho a seguir: 

Esta visão de homem e da sociedade alimenta tudo o que é feito nas 

escolas Waldorf do mundo inteiro, tanto na ação pedagógica como no 

que se refere à sua organização institucional de autogestão colegiada e 

interação sociocomunitária. (EWRDS, 2016) 

 

No currículo se expressa à necessidade de conhecer os problemas da sociedade 

atual formando uma consciência moral com autorresponsabilidade de modo a preparar o 

jovem para as grandes decisões da vida. Os participantes da comunidade escolar 

vivenciam a evolução humana, no seu inter-relacionamento com a natureza e com os 

demais seres humanos, objetivando a consciência do seu ser como sujeito transformador 

do mundo e criativo. 

Na prática pedagógica da escola, evidencia-se a participação dos pais nas 

atividades escolares no sentido de ajudar a escola a melhorar a qualidade de educação 

oferecida. 

Quanto ao tema (relação escola-comunidade) quando perguntados, os 

professores depoentes, apresentando-se: 

  60% dos professores disseram o destino da escola estar ligado aquele da 

comunidade: 
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―As relações de pertencimento e responsabilidade pela própria 

comunidade resultam no bem da escola.‖. (Entrevista 91)  

 

 40% dos professores dizem que essa relação é um processo coletivo: 

―Por meio da construção coletiva da escola dá-se também a da 

comunidade escolar‖. (Entrevista 92) 

 

Quanto ao tema (relação escola-comunidade) quando perguntados, o especialista 

em educação (tutor) depoente disse da influencia positiva do laço afetivo professor-

família-aluno: 

―Estreito vínculo social e afetivo entre o professor-aluno-família‖. 

(Entrevista 93) 

 

Afirma Richter (2002) que o currículo necessita considerar as questões 

subjetivas e objetivas do aluno de acordo com sua fase de vida. 

Analisando-se as respostas dadas pelos professores nas entrevistas 91 e 92 há 

que se considerar também a especial relação entre escola-comunidade vigente nas 

escolas Waldorf a partir da visão da estrutura social e consequentemente da formação da 

própria identidade que cada escola constrói. 

Em relação à entrevista 93 para Moraes (2010) a multiculturalidade, o 

reconhecimento da interdependência com o meio ambiente e a criação de um espaço 

para consenso entre os segmentos da sociedade por meio da compreensão de si próprio 

como parte de um todo, parte de uma comunidade. 

Percebe-se que a qualidade da educação e do ensino relaciona-se 

intrinsecamente com fatores da escola-comunidade e a transformação do contexto. 

É importante enfatizar o ambiente cooperativo, associativo nas escolas Waldorf 

como ponto favorável à transformação do entorno, especialmente naquelas ditas 

―projeto pedagógico social‖. 

Portanto, conclui-se que a Escola Waldorf Rural Dendê da Serra quanto relação 

escola-comunidade se caracteriza por ser uma escola que integra a comunidade no 

cotidiano relacionando-se com esta de modo formal e informal sobre fatores 

educacionais, sociais, culturais, ambientais, e em função dos problemas desta por meio 

de cooperação e associação que contribuam a transformação social e individual. 

Quanto à dinâmica da relação Escola-comunidade destaca-se no Gráfico 6 a 

posição de escola com interação pontual com a comunidade do CEEEAS, a posição de 

escola com interação pontual com a comunidade do IPEI e a posição de escola integrada 

a comunidade da EWRDS. 
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Gráfico 6: Dinâmica da relação Escola - Comunidade pelos professores 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 

 

3.1.7 Visão e sinais de sustentabilidade  

 

Em seguida a verificações dos documentos escolares, observações do cotidiano 

escolar e entrevistas/questionários aos participantes da pesquisa, levando ainda em 

conta a dinamicidade do processo pedagógico e as contribuições teóricas, no referencial, 

foram propostas as seguintes subcategorias como consta no quadro 13. 

Quadro 13: Categoria: Visão e sinais de sustentabilidade 

Subcategorias de análise 

Sustentabilidade pontualmente presente Sustentabilidade em múltiplos aspectos e 

com a participação de todos 

Proposição pontual de sustentabilidade 

com a participação da comunidade 

escolar. 

Há uma relação de equilíbrio com o meio 

ambiente por meio de ações conjuntas a 

partir do currículo, gestão e sociais que 

contribui para a qualidade de vida das 

comunidades locais. 
Fonte: Ziegler, 2016 

Sustentabilidade nos documentos e não na prática: a escola considera a 

importância da sustentabilidade de fato como componente teórico de seu PPP, de seu 

currículo e de sua prática educativa, porém sem na prática demonstrar sinais efetivos e 

concretos no cotidiano escolar e entorno. 

 

 

Escola com interação pontual
com a comunidade

Escola integrada a comunidade

CEEEAS

IPEI

EWRDS
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Centro Estadual Experimental de Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário 

 

Segundo o PPP do CEEEAS (2015), há necessidade de cuidado com as 

dimensões individuais e coletivas do aluno, enquanto foco essencial do processo de 

ensino-aprendizagem, fazendo-se assim necessária a participação da comunidade 

escolar para alcançar tal objetivo. A relação escola-comunidade se faz sentir intensa por 

meio dos trabalhos desenvolvidos pela Cooperativa de Pais da escola com o intuito de 

melhorar a qualidade do ensino, nos aspectos estruturais e pedagógicos. 

No pratica educativa e social há que buscar-se a partir desta visão crítica uma 

contribuição consciente e efetiva da comunidade escolar e do entorno na promoção da 

educação e da sustentabilidade para a sua transformação. 

Já o currículo necessita expressar à importância de conhecer os problemas 

socioambientais atuais, formando uma consciência moral com autorresponsabilidade e 

preparar o jovem para uma cidadania planetária, transformação social e as grandes 

decisões da vida.  

Apresenta-se a importância de levar os participantes da comunidade escolar à 

visão da evolução humana, na sua relação com a natureza e com os demais seres 

humanos, objetivando a consciência do seu ser como sujeito transformador do mundo e 

criativo. 

Figura 1 - Visão panorâmica e do local do Centro Estadual Experimental de  

Ensino-Aprendizagem Sesquicentenário, João Pessoa, Paraíba 

 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Quanto ao tema (visão e sinais de sustentabilidade da escola) quando 

perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 50% dos professores disseram ser necessário articular e inter-relacionar 

a família e a comunidade em torno da sustentabilidade: 

―Faz-se necessário desenvolver a relação família-comunidade-

sustentabilidade numa perspectiva para o futuro da sociedade‖. 

(Entrevista 94)  

 

 40% dos professores disseram que a sustentabilidade necessita ser desenvolvida 

a partir da comunidade em uma ação coletiva: 

―Faz-se necessário limitar a ingerência política na gestão da 

sustentabilidade, física, estrutural e de recursos por meio da 

construção coletiva da escola pela comunidade escolar‖. (Entrevista 

95) 

 

 30% dos professores disseram que convive-se entre a intenção da 

comunidade de trabalhar a sustentabilidade na infraestrutura e a falta de 

manutenção e recursos:  

―Acontecem vários projetos com os alunos sobre a conservação da 

estrutura física da escola apesar da escassez de recursos e falta de 

manutenção hidráulica e elétrica‖. (Entrevista 96) 

 

Os especialistas em educação depoentes quanto ao tema (visão e sinais de 

sustentabilidade da escola) quando perguntados, apresentando-se: 

 70% dos especialistas em educação disseram ser possível tornar os 

aspectos estruturais da escola sustentáveis se contarem com recursos 

financeiros e a ajuda da comunidade escolar: 

―Os aspectos físicos e estruturais da escola são limitados em termos de 

sustentabilidade, porém tem um potencial a ser desenvolvido mediante 

presença de recursos financeiros e vontade da comunidade escolar‖. 

(Entrevista 97) 

 

 30% dos especialistas em educação a sustentabilidade conjuga-se na 

participação comunitária na escola:  

―Necessitamos desenvolver a sustentabilidade a partir da participação 

comunitária‖. (Entrevista 98) 

 

Quanto aos alunos do CEEEAS obteve-se a ideia da sustentabilidade como uma 

responsabilidade de todos:  

―Pensamos que é importante  conversar e refletir mais para enfrentar  

as crises e a destruição ambiental que é responsabilidade de todos!‖. 

(Entrevista 99) 
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Já os funcionários do CEEEAS disseram sobre a importância de participarem 

das reflexões como parte do grupo de atores envolvidos no processo: 

―Para nós é muito interessante participar das conversas sobre o 

funcionamento da estrutura‖. (Entrevista 100) 

 

Em relação à entrevista 94 para Loureiro e Lamosa (2015) a população necessita 

ser compreendida enquanto resultado de relações sociais envolvendo trabalho, modo de 

produção e consumo, cultura, entre outros pontos, específicos de uma sociedade. 

Ainda considerando-se a entrevista 95 para Loureiro e Lamosa (2015) no que diz 

respeito à sustentabilidade é determinante saber quem propõe ações e atividades e com 

que fim já que existe uma tradição na EA brasileira de um discurso centrado no espírito 

solidário e no diálogo entre as pessoas sem reconhecimento da natureza conflituosa de 

uma sociedade de classes.  

Constatou-se (entrevista 96) a realização de vários projetos interdisciplinares que 

possibilitam contato com a natureza como a gestão e o uso da água, objetivando a 

sensibilização do educando e a participação indireta dos outros membros da 

comunidade escolar, todavia encontram-se problemas de manutenção das instalações 

hidráulicas e a necessidade de melhor gestão/plano de gestão ambiental da escola, 

dependentes também de maiores recursos financeiros. 

Percebe-se então a partir de uma visão crítica de sustentabilidade considerar a 

estrutura social vigente como base determinante para os discursos, ações e atitudes dos 

atores envolvidos no processo. 

Assim, (entrevista 98) contata-se nos discursos uma ênfase na sustentabilidade 

enquanto aspecto físico com pouco reconhecimento da influência da estrutura social 

sobre as visões e sinais de sustentabilidade presentes no processo. 

Diante da diversidade de propostas de sustentabilidade existentes, torna-se 

essencial saber quem apresenta tais propostas e com que objetivo. No caso educacional, 

há um consenso discursivo da educação para o desenvolvimento sustentável ou 

educação para a sustentabilidade. Porém, este foge à sua real necessidade prática de por 

meio da educação desenvolver instrumentos pertencentes à comunidade escolar para 

possibilitar o pensar no mundo, refletindo sobre a existência humana, de modo a 

compreender as relações de efeito-causa geradoras dos processos destrutivos da 

natureza, com vistas a posicionamento político exigido por uma atuação cidadã na 

construção da sociedade (LOUREIRO, 2015). 
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Os alunos percebem a necessidade de mais discussões, reflexões e 

enfrentamento dos problemas que se relacionam a uma gestão sustentável da escola 

enquanto responsabilidade coletiva de toda a comunidade escolar e local. 

Com relação ao PPP é a partir de uma visão crítica da educação e da 

sustentabilidade, suas polêmicas e contradições que se enfatizam segundo Loureiro e 

Lamosa (2015) o seu papel de supressão das formas de dominação e expropriação 

causas das injustiças sociais e ambientais e mercantilização da vida.  

Considerando a sustentabilidade enquanto a capacidade de suporte de um 

ecossistema, permitindo sua reprodução ou permanência no tempo e o fato das 

necessidades humanas sociais ou materiais, por conseguinte, trata-se do conjunto de 

relações sociais que por meio da produção social e biológica sustenta a existência 

humana (LOUREIRO, 2015). 

Assim para Loureiro e Lamosa (2015) a sustentabilidade tem a ver com o 

complexo de relações sociais que constitui a existência humana em seu movimento 

biológico e social. 

Loureiro (2015) acrescenta que uma sociedade marcada pela desigualdade no 

uso e apropriação da natureza, na qual uma minoria da população consome 

aceleradamente a maior parte dos bens produzidos socialmente em detrimento da 

reprodução da miséria e da fome, da perpetuação do modelo econômico atual, do ainda 

atual paradigma de dissociação da sociedade-natureza e ciência, justifica assim a 

inviabilidade da dita sustentabilidade. 

 Sendo assim há que se entender a estrutura social composta de vários grupos que 

buscam ser hegemônicos e assim conduzir suas visões de sustentabilidade para a 

transformação ou perpetuação do contexto. 

Portanto, conclui-se que o Centro Estadual Experimental de Ensino-

Aprendizagem Sesquicentenário, quanto visão e sinais de sustentabilidade, se 

caracteriza por ser uma escola onde a Sustentabilidade está pontualmente presente. 

 

Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) 

 

A escola Instituto Pessoense de Educação Integrada (IPEI) apresenta uma 

estrutura física com cerca de 1.200 m² dos quais 95% de área construída. 

Com relação aos sinais de sustentabilidade na escola pode-se dizer que os 

ambientes em sua maioria possuem pouca luminosidade e ventilação natural, mas com 
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bastante luminosidade e ventilação mecânica; a arborização da escola é escassa, 

contando com poucas árvores e alguns vasos de plantas, com uma área de lazer/quadra 

coberta com piso de cimento, ou seja, pouco paisagismo. 

As instalações prediais se encontram em bom estado de manutenção e 

funcionamento. 

Quanto à gestão e uso sustentável do lixo constata-se a presença de depósitos 

para a coleta seletiva distribuídos em toda a escola que é ampliada pelas práticas de 

reciclagem e reutilização presentes nos projetos interdisciplinares podendo ser sempre 

proveitosa também a inclusão destes no plano/gestão ambiental da escola. 

Segundo o PPP é necessário enfatizar a importância influência da cultura da 

sustentabilidade, da conscientização de todos da comunidade escolar. 

Em 2016, o IPEI com base nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 

realizou atividades dentro do Projeto ―Nosso Planeta, Nossa Casa‖ com o intuito de 

fortalecer e motivar ações para promover o Desenvolvimento Sustentável, com base nos 

―Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável‖ que resultou num documento a ser 

entregue na Câmara Municipal de João Pessoa. Tal documento reivindica instalação de 

lixeiras de coleta seletiva na cidade, criação de um plano municipal de habitação aos 

moradores de rua e garantir que o saneamento básico seja obrigatório em todas as áreas 

da cidade. 

No currículo concebe-se a ênfase na sustentabilidade por meio dos conteúdos e 

atividades pedagógicas com a comunidade escolar e o entorno. 

Na prática pedagógica percebe-se a busca de um processo de aprendizagem no 

qual os conteúdos trabalhados relativos à sustentabilidade possam ter acesso e 

participação indireta dos pais em semanas pedagógicas, palestras e atividades culturais 

da escola. 

Quanto ao tema (visão e sinais de sustentabilidade da escola) quando 

perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 60% dos professores disseram da importância de desenvolver reflexões e 

ações com enfoque nos 17 objetivos para o desenvolvimento da ONU:  

―Trabalhamos com ênfase nos 17 objetivos para o desenvolvimento 

sustentável da ONU com vivências em classe e extraclasse e imersão 

na natureza‖. (Entrevista 101) 
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 20% dos professores disseram que a sustentabilidade estaria relacionada 

à questão do tratamento dos resíduos sólidos e a gestão sustentável dos 

recursos: 

―Trabalhamos a partir da gestão e uso sustentável dos recursos, bem 

como utilização da coleta seletiva‖. (Entrevista 102) 

 

 20% a sustentabilidade seria trabalhada de modo pedagógico na escola: 

―Promovemos projetos, semanas pedagógica entre outros com temas 

ligados a sustentabilidade‖. (Entrevista 103) 

 

Quanto ao tema (visão e sinais de sustentabilidade da escola) quando 

perguntados, os especialistas em educação depoentes, apresentando-se: 

 70% disseram ser a sustentabilidade física e cuidado das relações: 

 ―A sustentabilidade é desenvolvida também a partir do cuidado com 

os aspectos físicos e estruturais da escola, como por exemplo, por 

meio do bom funcionamento dos serviços hidráulicos e elétricos mas 

também no cuidado com as relações e o planeta‖. (Entrevista 104) 

 

 30% ações de conscientização são necessárias na promoção da 

sustentabilidade: 

―Desenvolver ações para a conscientização da comunidade escolar 

sobre a necessidade de promover a sustentabilidade no âmbito escolar 

e no entorno‖. (Entrevista 105) 

 

Quanto aos alunos do IPEI conclui-se dentro do senso comum de modo 

homogêneo a individualização da responsabilidade dentro do coletivo escolar: 

―Cada um de nós é responsável pela sustentabilidade no coletivo da 

comunidade escolar‖. (Entrevista 106) 

 

Quanto aos funcionários do IPEI contata-se uma opinião padronizada acerca da 

importância do funcionamento dos serviços oferecidos:  

―O bom funcionamento de todos os serviços da escola é importante.‖. 

(Entrevista 107) 

 

 Em relação à entrevista 101 para Loureiro e Lamosa (2015) a sustentabilidade 

nesse aspecto é considerada lacunosa pela forma como chega às instituições 

educacionais e ao tratamento que deve ser dado, desconsiderando a divisão estrutural da 

sociedade de classes e suas consequências bem como a necessidade de se educar para a 

emancipação humana. 

Os professores (entrevista 103) relataram a realização de atividades frequentes 

dentro da escola e em espaços verdes externos por meio de projetos interdisciplinares 
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que abordam o contato com o meio ambiente através de várias dimensões: corpórea, 

lúdica, imersão na natureza, cultural, a partir do contexto do educando e com ênfase nos 

aspectos relacionados à sustentabilidade buscando cada vez mais vivências práticas que 

enfoquem a relação ser humano- natureza, bem como sobre a gestão e o uso da água, 

com o objetivo de sensibilização teórica do educando, com possibilidades de ampliação 

dos aspectos teoria-prática.  

Em relação a entrevistas 104 e 105 segundo Loureiro (2014) a conscientização a 

ser considerada será no sentido Freiriano de conhecer e transformar o mundo a partir do 

conhecimento das relações que constituem a realidade. 

Percebe-se (entrevista 106) que as questões voltadas à sustentabilidade na escola 

são compreendidas pelo aluno como um aspecto relacionado à responsabilidade 

individual no processo do coletivo escolar.  

Sendo assim, (entrevista 107) percebe-se que quanto a EA brasileira e a 

sustentabilidade buscada necessita considerar os determinantes sociais da questão 

ambiental e os condicionantes socioeconômicos e culturais do grupo ou classe com que 

se trabalha que darão direcionamento ao papel da educação e visão de sustentabilidade 

no contexto escolar. 

 Portanto, conclui-se que o IPEI, quanto à temática visão e sinais de 

sustentabilidade da escola se caracteriza por ser uma escola na qual a Sustentabilidade 

pontualmente presente propõe discussões, ações, atitudes pontuais com a participação 

da comunidade escolar necessitando encaminhá-la para uma visão integral desta 

considerando a estrutura social de classes, o controle hegemônico de uma classe social 

que através da dimensão econômica entre outras apregoa e faz aquilo que a perpetua.  

Figura 2 - Visão panorâmica e do local da escola Instituto Pessoense de Educação Integrada 

(IPEI), João Pessoa - PB 

 

Fonte: Google Earth, 2016 
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Escola Waldorf Rural Dendê da Serra 

 

A Escola Waldorf Rural Dendê da Serra se encontra inserida em uma mancha de 

Mata Atlântica de dois hectares no meio de uma Área de Proteção Ambiental (APA), 

uma estrutura física com uma grande casa central onde estão a administração, a cantina, 

a secretaria, a sala de reuniões/dos professores e as salas de aula do ensino fundamental 

I, enquanto que as salas de aula do ensino fundamental II se encontram distribuídas em 

casinhas individuais com absoluto predomínio das áreas florestais ao redor. 

Todas as estruturas físicas da escola são concebidas de materiais quase 

totalmente naturais com iluminação e ventilação naturais e pouca utilização de energia 

elétrica. As salas de aula são espaçosas, biblioteca própria, armários para os materiais 

dos professores e dos alunos, instrumentos musicais, quadro de giz em estilo Waldorf, e 

uma pequena área de cozinha sem fogão, as áreas abertas e ao ar livre também são 

utilizadas pedagogicamente, inclusive a floresta circundante à escola. Recomenda-se a 

todos os membros da comunidade escolar não usar celulares em sala de aula. 

Com relação aos sinais de sustentabilidade na escola pode-se dizer que a 

arborização (árvores e cenários verdes) da escola é muito rica devido à sua localização 

em meio à APA, contando com um pequeno jardim/horta em estilo de permacultura, de 

onde se retiram ervas e pequenas produções agrícolas para o uso da escola (disciplina de 

Jardinagem), compostagem, reciclagem, pequenas produções artesanais (disciplina de 

Marcenaria) que são vendidas em festas com a comunidade local. A manutenção, 

limpeza e cuidado com todos os espaços escolares contam com a contribuição de todos 

os membros da escola. 

Segundo o PPP da EWRDS (2016) faz-se necessária a ênfase nas dimensões 

socioambientais e multiculturais, como forma de trabalhar naturalmente a cultura da 

sustentabilidade no cotidiano da escola, com a participação da escola e da comunidade, 

como nos mostra o trecho a seguir: 

No currículo, os conteúdos por meio da metodologia Waldorf encontram uma 

sincronia transdisciplinar que faz o ritmo do processo de ensino aprendizagem alternar-

se primeiramente a prática e depois a teoria segundo os princípios da PW. 

Na prática pedagógica verificamos uma natural tendência ao culto da natureza de 

modo teórico e prático devido ao contexto pouco urbano e à escolha pedagógica pela 

ênfase na dimensão cultural também intrínseca à própria PW. 
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Quanto ao tema (visão e sinais de sustentabilidade da escola) quando 

perguntados, os professores depoentes, apresentando-se: 

 60% dos professores disseram da visão multidimensional da 

sustentabilidade: 

―A partir da gestão sustentável dos recursos naturais e não, 

reciclagem, coleta seletiva, compostagem, jardinagem, permacultura 

permanentes e das necessidades vigentes e consideradas pelas 

condições socioeconômicas da comunidade escolar e extra de modo 

interdisciplinar.‖. (Entrevista 107) 

 

 40% aspectos físicos fazem parte da relação harmônica ser humano-

natureza: 

―Dotamos de luminosidade e ventilação natural e arborização rica, 

com abundante presença da mata atlântica no entorno, numa relação 

harmônica ser humano-natureza‖. (Entrevista 108) 

 

Quanto ao tema (visão e sinais de sustentabilidade da escola) quando 

perguntados, o especialista em educação (tutor) depoente disse da importância da 

sustentabilidade social considerando a estrutura vigente: 

―A partir da sustentabilidade social com o convívio e cooperação de 

diversas classes sociais entre si, trabalhamos em forma de gestão 

coletiva compartilhada e sem hierarquias‖. (Entrevista 109) 

 

Quanto ao tema (visão e sinais de sustentabilidade da escola) quando 

perguntados, os alunos depoentes disseram ser o espaço coletivo de responsabilidade da 

sociedade considerando as diferenças determinadas pelas condições sociais 

determinantes no contexto vigente:  

―Promovemos a ocupação e uso do espaço escolar que pertencente à 

comunidade escolar, com autorresponsabilidade, naturalidade e 

satisfação coletiva‖. (Entrevista 110) 

 

Quanto ao tema (visão e sinais de sustentabilidade da escola) quando 

perguntados, os funcionários depoente: 

 65 % disseram ser a escola um espaço da comunidade: 

―O espaço da escola é nosso e da comunidade local, por isso 

desfrutamos com satisfação, zelo e responsabilidade amorosa‖. 

(Entrevista 111)  

 

 35% o sentimento de pertencimento ao espaço escolar e vice-versa:  

―Nós e nossos filhos pertencem a este espaço da escola, sendo assim 

cuidamos daquilo que é nosso‖. (Entrevista 112) 
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Em relação à entrevista 107 para Loureiro (2015) a questão ambiental enquanto 

síntese da relação sociedade-natureza é transversal e multidimensional, com base numa 

maior ênfase no social e no econômico num direcionamento a justiça social ao uso de 

pedagogias críticas, especialmente após os anos 90. 

Considerando-se a entrevista 108 para Pimenta (2006) o ensino como uma ―prática 

social concreta‖ e transformadora das relações educação, sociedade e natureza 

(PIMENTA, 2006, p. 24), estabelece um vínculo concreto, extremamente importante 

entre a PW e a EA quanto à similitude de princípios que ambas trazem, para uma 

articulação das questões socioambientais. 

Cultiva-se entre os professores e alunos a utilização dos espaços externos e da 

área verde/floresta para fins pedagógicos de modo interdisciplinar segundo a própria 

metodologia Waldorf.  

Constata-se também a realização de vários projetos interdisciplinares que 

possibilitam contato com a natureza e sobre a gestão e o uso da água, com o objetivo de 

sensibilização teórica do educando, com a participação direta/indireta dos outros 

membros da comunidade escolar. 

A gestão e o uso da energia elétrica e do lixo busca ser sustentável (buscam o 

uso racional, sem desperdício e coleta seletiva), há um comprometimento de todos que 

convivem no âmbito escolar de modo direto/indireto durante as aulas e fora delas em 

torno de valores ecológicos e sustentabilidade. 

Percebe-se um direcionamento a uma visão crítica de sustentabilidade 

considerando a realidade socioeconômica, a estrutura de classe vigente naquele contexto 

e a busca de emancipação do ser humano. 

Em relação a entrevista 109 para Keim (2015) abordagem Steinerniana do processo 

educativo para a liberdade consiste no enfrentamento dos desafios da sociedade 

contemporânea, através da ―reinvenção de um modelo civilizatório‖ que percebe o ser 

humano sob o olhar emancipatório, transformador de suas ideias e atitudes, num 

movimento social cooperativo e consciente da realidade em que se insere. 

Considerando-se a entrevista 110  para Carvalho (2012, p. 75), poderíamos também 

dizer, ―capazes de ler e interpretar o mundo‖ de forma crítica e assim produzir sua visão 

da realidade, isto é, produzir significados sobre o mundo a partir de sua própria 

experiência numa relação de mútua transformação. 

Considerando-se a entrevista 111 para Guimarães e Plácido (2015, p. 144), o 

desenvolvimento sustentável ou a sustentabilidade pode ser entendido de acordo com os 
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diversos interesses e oportunidades dos diferentes grupos e atores que compõem uma 

sociedade de classes. 

A classe trabalhadora, à margem do desenvolvimento da sociedade é mais 

exposta à degradação socioambiental do grande capital enquanto a elite vive em 

verdadeiros oásis da natureza preservada à custa de importantes recursos, consciente dos 

problemas socioambientais, mas desejosa de manter e aumentar cada vez mais seus 

privilégios.  

Ainda (entrevista 112) para Keim (2015) a Teoria Steinerniana pode contribuir 

para a inserção da questão ambiental na educação, através de uma perspectiva 

pedagógica que enfatize uma cosmovisão e uma visão de homem emancipatória, a partir 

do significado da existência nas relações com o planeta, com o outro e consigo mesmo, 

numa concepção antroposófica. 

Portanto, conclui-se que a Escola Waldorf Rural Dendê da Serra quanto à visão 

e sinais de sustentabilidade da escola se caracteriza pela sustentabilidade em múltiplos 

aspectos e com a participação de todos: cultivam uma relação de equilíbrio com o meio 

ambiente, contribuindo para a qualidade de vida, a partir de como operam nas 

dimensões, espaço físico, gestão e currículo, influenciando as comunidades locais. 

 

Figura 3 - Prédio central da Escola Waldorf Rural Dendê da Serra, BA 

 
Fonte: http://juntos.com.vc/pt, 2016 
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Figura 4 - Visão panorâmica e de algumas unidades da Escola Waldorf Rural Dendê da Serra, 

BA 

 

Fonte: http://juntos.com.vc/pt e Google Earth, 2016 

 

Quanto a visão e sinais de sustentabilidade destaca-se no Gráfico 7 a posição de 

sustentabilidade pontualmente presente do CEEEAS, a posição de sustentabilidade 

pontualmente presente do IPEI e a posição de sustentabilidade em múltiplos aspectos e 

com a participação de todos da EWRDS. 

 

Gráfico 7: Visão e sinais de sustentabilidade pelos professores 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Considerando como objetivo desta pesquisa comparar o processo de 

ambientalização da educação em três escolas, segundo os princípios steinernianos 

visando ao enriquecimento mútuo das experiências e princípios observados em duas 

escolas de João Pessoa, uma pública, o CEEEAS, uma privada, o IPEI e uma  

associativa,  a EWRDS em Uruçuca-BA. 

Assim, por meio de uma abordagem qualitativa investigou-se o processo 

pedagógico, o ambiente escolar e a gestão enquanto unidades de análise, bem como, 

sete núcleos temáticos, a saber: visão de mundo, de homem e de educação; visão sobre a 

EA e a ambientalização; identidade do aluno; interdisciplinaridade e complexidade das 

disciplinas; dinâmica professor-aluno; relação escola-comunidade e sinais de 

sustentabilidade. 

Levando-se em conta este percurso vislumbrou-se um diálogo entre conceitos, 

práticas e ações educativas segundo princípios que enfoquem a relação ser humano-

meio ambiente-sociedade considerando as contribuições da Pedagogia Waldorf para a 

ampliação do processo de ambientalização da educação. 

Para tal, partiu-se da hipótese que a PW é capaz de contribuir de forma relevante 

na inserção da questão ambiental na educação, promovendo de forma crítica, teórica, 

prática e inovadora o pensar e o agir autônomo em resposta aos desafios apresentados 

pelas múltiplas crises da contemporaneidade, seja na perspectiva pedagógica seja em 

outras perspectivas, como da gestão e da infraestrutura escolar,  

Para a inserção da questão socioambiental na educação, segundo a PW, 

apresentou-se a valorização dos trabalhos inter-trans-multidisciplinar; a igualdade de 

importância dada às matérias para o desenvolvimento cognitivo, biológico-tecnológicas 

e prático-artísticas; a matéria aprendida como estímulo para o desenvolvimento de 

novos saberes, sob novas questões e novos pontos de vista, ou seja, ―o currículo vivo‖ 

(teoria transformada em prática), incentivando o aprender espontâneo, o espírito 

investigativo, a atividade criativa e participativa na formação da sociedade; a inclusão 

da ritmicidade no processo de aprendizagem em prontidão para assimilação e 

necessidade de movimento; o comprometimento do professor com o aluno, sua família e 

a comunidade escolar e local; a sequência rítmica reconhecimento-compreensão-

domínio do conteúdo (vivenciar, observar, experimentar, recordar, descrever, 

caracterizar, anotar, processar, analisar, abstrair e generalizar, elaborando teorias); como 
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recursos inovadores que podem contribuir para o processo pedagógico segundo as 

necessidades da época. 

As necessidades infraestruturais em relação à questão da sustentabilidade 

EWRDS são a valorização e ênfase no conforto térmico com uso de construções de 

materiais, iluminação e ventilação naturais; preocupação com a gestão dos recursos 

(agua, energia, saneamento, resíduos sólidos, reciclagem, coleta seletiva, 

compostagem); riqueza de árvores e cenários verdes faz parte da arborização da área 

escolar; inclusão de disciplinas de jardinagem, astronomia, trabalho com permacultura, 

marcenaria (produção artesanal para venda) no currículo; limpeza, manutenção e 

cuidados com os espaços escolares de responsabilidade da comunidade escolar. 

Portanto, o que caracteriza a PW e a faz tão especial e diversa da pedagogia 

tradicional, não por isso melhor, pois todas elas têm a contribuir para um ensino mais 

humano, são seus princípios e fundamentos, que quando adequados a realidade 

brasileira, conduzem a um ensino mais humano. 

 Tal ensino humanizador considera individualmente, o potencial, os talentos, as 

habilidades e qualidades do aluno, propondo por meio de sua metodologia e didática de 

ensino a formação integral do ser humano, para além dos conteúdos curriculares, o 

desenvolvimento contínuo de um pensar, sentir e agir que corroborem para a 

intensificação da conexão do ser humano, consigo mesmo, com o outro, com a natureza, 

com o mundo, de maneira amorosa, observando os ritmos da natureza da qual o próprio 

ser humano faz parte. 

 Além disso, sua forma de gestão participativa e cooperativa, sem hierarquias, 

leva à participação ativa de pais e professores na própria construção e gestão da escola. 

 Dentre as inovações pedagógicas que propõe estão o ensino em épocas, com 

base nos ritmos da natureza, a presença do elemento estético e artístico durante toda a 

prática educativa, como meio de possibilitar um elo amoroso entre o conhecimento e o 

aluno. 

 Segundo Rudolf Steiner, ―A arte favorece o nosso amor pelo mundo!‖, sendo os 

conteúdos inicialmente tratados por meio de vivências e práticas para depois passar aos 

conceitos com base nas experiências oferecidas; pela sua forma pedagógica de trazer os 

conteúdos articulando e integrando-os entre si, trazendo assim uma visão holística e 

sistêmica ao conhecimento, ou seja, de forma inter-trans-multidisciplinar e complexa 

tão necessária ao ser humano para enfrentar os problemas da sociedade contemporânea 

entre outros. 
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Quanto ao caráter comparativo do nosso estudo, constatou-se que as três escolas 

consideradas apresentam aspectos diversos de condução do processo pedagógico, de 

ambientalização escolar e de gestão escolar. 

Tais formas se traduzem no sentido intencional e de fato, como tentativa para 

ações que colaboram diretamente para uma melhor qualidade de educação em todas as 

suas dimensões e por vezes podem direta ou indiretamente corroborar para a 

transformação do entorno por meio do bem-estar coletivo e individual. 
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Apêndice A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Prezado (a) Senhor (a)  

 

Esta pesquisa é sobre a ―Educação Ambiental e a Pedagogia Waldorf: Estudo 

comparativo do processo de ambientalização da educação em três escolas em diálogo 

com os princípios Steinernianos‖ e está sendo desenvolvida pela pesquisadora Sandra 

Sylvia Ziegler, aluna do Curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente - PRODEMA da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do Profº. 

Drº. Gustavo Ferreira da Costa Lima. 

O objetivo do estudo é promover o diálogo educativo entre diferentes 

concepções e práticas pedagógicas relacionando-as à questão socioambiental, visando 

ao enriquecimento mútuo das experiências e princípios observados nessas três escolas, 

sendo duas de João Pessoa - PB, Centro Estadual Experimental de Ensino-

Aprendizagem Sesquicentenário e Instituto Pessoense de Educação Integral, e uma de 

Uruçuca – BA, Escola Waldorf Rural Dendê da Serra.  

A finalidade deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento de novas 

possibilidades de formação humana que transformem as atuais dinâmicas de relação Ser 

humano - Natureza trazendo conhecimentos específicos de um contexto educacional 

alternativo e ainda pouco explorado pela pesquisa em EA, mas pertinente, pois a 

Pedagogia Waldorf nasceu num cenário pós primeira guerra mundial. 

Solicitamos a sua colaboração para essa entrevista, como também sua 

autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de saúde e 

publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome será 

mantido em sigilo. Informamos que esta pesquisa não oferece riscos previsíveis para a 

sua saúde, ou desconforto pelo tempo de duração da entrevista.  

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá 

modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 

Os pesquisadores estarão à sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. 
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Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia deste documento. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

 

 

Contato do Pesquisador (a) Responsável: Caso necessite de maiores informações sobre 

o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador (a): Sandra Sylvia Ziegler. 

Endereço: Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - 

Telefone: (083) 988247583 – zieglersylvia76@gmail.com 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal 

da Paraíba Campus I - Cidade Universitária - 1º Andar – CEP 58051-900 – João 

Pessoa/PB  

 (83) 3216 -7791 – E-mail: eticaccsufpb@hotmail.com 

Atenciosamente, 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista para a verificação da sustentabilidade na escola 

  

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 
 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A VERIFICAÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA 

Parte I: Espaço Físico 

1. Identificação da escola 

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Ano de fundação:_________              Ano da última reforma:____________________ 

Área da escola:_________m²             Área verde da escola: ____________________m² 

Área de lazer:__________m² 

Quantidade de sala: 

(    )de aula                                                                        _________________________ 

(    )Coordenação                                                               _________________________ 

(    )Professores                                                                  _________________________ 

(    )SOE (Serviço de Orientação Educacional)                 _________________________ 

(    )Direção                                                                        _________________________ 

(    )Biblioteca                                                                    _________________________ 

(    )Secretaria                                                                     _________________________ 

(    )Grêmio                                                                        _________________________ 

(    ) Outras_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(    )Cozinha                                                                      _________________________ 

(    )Banheiro                                                                     _________________________ 

(    )Refeitório                                        

(    )Cantina                                           

(    )Quadra de Esporte                                                     __________________________ 

(    )Laboratórios                                                              __________________________ 
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(    )Oficinas de artes (pintura, marcenaria, escultura em argila, modelagem, desenho, 

tecelagem e tapeçaria, horticultura, jardinagem.) _______________________________ 

(    )Auditório                                                                   __________________________ 

(    )Almoxarifado                                                            __________________________ 

3) Localização geográfica da escola:  

______________________________________________________________________ 

Parte II: Recursos Físicos e Naturais 

1)É realizado um levantamento da demanda dos recursos naturais que entram na escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Conforto térmico: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Conforto acústico: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Acessibilidade: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Gestão da água: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Gestão da energia: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Saneamento:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) Destinação de resíduos sólidos: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9) Espaço propício à convivência da comunidade escolar:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10) Estímulos à segurança alimentar e nutricional: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11) A localização da escola na cidade favorece a mobilidade sustentável? 

Explique._______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12) Respeitam o patrimônio cultural e os ecossistemas locais: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                 

Parte III: Gestão 

1) Compartilhamento de decisões e planejamento com relação ao destino e a rotina da 

escola com toda a comunidade escolar. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Ações que estimulam a relação comunidade e o entorno? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) A escola recebe algum recurso financeiro destinado a projetos sustentáveis ou em 

EA? Em caso afirmativo, qual?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Ações que promovem o respeito aos direitos humanos e à diversidade cultural, 

étnico-racial e de gênero?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5) Observe a arborização, existência de hortas e jardins. A EA e seus projetos estão 

incorporados à vida e institucionalidade da escola ou depende da iniciativa individual de 

algum/ns professores? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sandra Sylvia Ziegler 

Mestranda UFPB 

 



173 
 

. 

Apêndice C - Roteiro de entrevista para professores 

  

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 
 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES 

 

Parte I: Dados Sócio demográficos 

Nome da Escola:_________________________________________________________ 

Nome: ___________________________________________Função:_______________ 

Sexo:______________     Idade:_______________          Estado Civil:______________ 

 

1) Quanto tempo trabalha como professor? 

(     ) 0 a 5 anos            (     ) 5 a 10 anos            (     ) + de 10 anos 

2) Quanto tempo leciona nesta série? 

(     ) 0 a 2 anos            (     ) 2 a 4 anos               (     ) + de 4 anos 

3) Qual a sua formação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Quanto tempo você está graduado e em qual instituição? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Quando foi a sua última formação continuada?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Parte II: Educação Ambiental e o Processo Pedagógico 

1) Você já trabalhou ou está trabalhando com a EA?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Como você tem trabalhado a Educação Ambiental em sala de aula?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 



174 
 

. 

3) Como você integra a Educação Ambiental nos conteúdos programáticos da série que  

leciona? Exemplifique especificando conteúdos em que você faz a integração com a 

EA?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) Quais os recursos metodológicos utilizados por você para trabalhar a EA dentro de 

tais conteúdos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Quais os materiais didáticos utilizados por você para trabalhar a EA dentro  de tais 

conteúdos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Qual a relação que você faz entre os conteúdos ministrados e contexto do educando ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7) Na sua opinião, qual a importância da Educação Ambiental no processo Pedagógico 

para a formação integral do educando? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8) Você já realizou trabalhos que demonstrem uma preocupação ambiental com a 

relação aos resíduos, energia, água e biodiversidade na escola? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________                                             

9) Você já realizou ou realiza atualmente algum projeto na área de EA na escola?   

______________________________________________________________________                                        

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10) Você promove atividades de campo em áreas verdes ou ambientes naturais?                                                                                  

______________________________________________________________________                                                     

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11) Na sua opinião, que influencia a EA trará para a transformação das relações do 

indivíduo consigo mesmo, com a sociedade e com o meio ambiente? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12) Quais as dificuldades e desafios encontrados no trabalho com a EA  na escola?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sandra Sylvia Ziegler 

Mestranda UFPB 
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Apêndice D - Roteiro de entrevista para técnicos                                            

  

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 
 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO 

 

Parte I: Dados Sóciodemográficos 

Nome da Escola:_________________________________________________________ 

Nome:___________________________________________ Função:_______________ 

 Sexo:________________     Idade:____________          Estado Civil:______________ 

 

1)Quanto tempo trabalha nessa função? 

(     ) 0 a 5 anos            (     ) 5 a 10 anos            (     ) + de 10 anos 

2) Quanto tempo atua nessa escola? 

(     ) 0 a 2 anos            (     ) 2 a 4 anos               (     ) + de 4 anos 

3) Qual a sua formação? 

____________________________________________________________ 

4) Quanto tempo você está graduado e em qual instituição? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Quando foi a sua última formação continuada e quais temáticas foram nela tratadas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Parte II: Educação Ambiental e o Processo Pedagógico 

1)Você já trabalhou ou está trabalhando com a EA? Em caso afirmativo de que 

maneira? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

2) A escola realiza algum projeto na área de EA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3) Como você desenvolve seu trabalho com a EA  e que relação estabelece com o 

contexto do educando e da comunidade? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) Qual a importância  da Educação Ambiental no processo pedagógico para a formação 

integral do educando?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) Como o seu trabalho pode contribuir para o desenvolvimento da Educação Ambiental 

no processo pedagógico enquanto tema transversal curricular?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) Quais as dificuldades encontradas no trabalho com a EA nessa escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) Na sua opinião, que implicações o trabalho com a EA na escola trará para a relação 

entre os indivíduos, com a sociedade e o meio ambiente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Sandra Sylvia Ziegler 

Mestranda UFPB 
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Apêndice E - Roteiro de entrevista para alunos                                                    

  

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 
 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA ALUNOS 

Parte I: Dados Sóciodemográficos 

Nome da Escola:_________________________________________________________ 

Nome:_________________________________________ ________Série:___________ 

Sexo:______________     Idade:__________________         Turma:________________ 

1) O que você entende por meio ambiente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Você participa, na escola de atividades relacionadas com o meio ambiente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Em qual disciplina você estuda sobre o meio ambiente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Você discute em sala de aula sobre o que está acontecendo no planeta e na sua 

comunidade com relação ao meio ambiente? Exemplifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Como você acha que as pessoas podem colaborar para melhorar e/ou conservar o 

meio ambiente em que vivem? E você o que tem feito? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Escreva algumas dúvidas que você tem em relação ao meio ambiente? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Dos locais abaixo relacionados, assinale quais já foram visitados por você sob 

orientação dos professores: 

(    )trilhas na natureza 

(    )parque e/ou áreas verdes da cidade 

(    )nascentes e rios e córregos 

(    )jardim zoológico 

(    )sistema de tratamento de abastecimento de água 

(    )estação de tratamento de esgoto 

(    )aterro sanitário    

(    )outros locais: _______________________________________________________ 

 

8) Você entende que a sustentabilidade na sua comunidade é importante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9) Na sua opinião, como o ser humano pode melhorar sua relação com o meio 

ambiente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Sandra Sylvia Ziegler 

Mestranda UFPB 
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Apêndice F - Roteiro de entrevista para funcionários 

  

 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências Exatas e da Natureza 

Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA FUNCIONÁRIOS 

1) A escola demonstra cuidado com a limpeza?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Qual a situação atual da infraestrutura e do patrimônio público com relação a: 

torneiras quebradas, infiltração nas paredes, mofo, fios descobertos, goteiras, pichações 

etc.? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) O lixo é coletado separadamente? Explique a importância. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Você conhece algo sobre Reciclagem? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5) Na sua opinião, qual a importância da relação homem - meio ambiente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Observações:___________________________________________________________ 

Sandra Sylvia Ziegler 

Mestranda UFPB 
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Anexo A – Currículos verticais das escolas Waldorf no Brasil 

 

Currículos verticais das 7ª e 8ª séries do ensino fundamental da Escola Waldorf Rural 

Dendê da Serra: 

 

Língua Portuguesa  

7ª e 8ª série 

Linguagem Oral – Exercícios de arte da fala. Textos relacionados às matérias abordadas 

correspondentes à faixa etária dos alunos e às estações do ano. 

Gramática – Representações gráficas de orações coordenadas e subordinadas. Termos 

essenciais e acessórios da oração. Concordância verbal. Classificação das orações 

coordenadas e subordinadas. Morfologia: Preposições, conjunções, regras de pontuação. 

Domínio morfológico no final da 8ª série. 

Narração - 7ª série – Cultura dos povos, biografias relacionadas às descobertas, da 

Renascença ou da Reforma. 

Narração – 8ª série – Cultura dos povos, biografias de pessoas ligadas à: Técnica, 

Medicina, Física, Química, Poética, Arte e Política. Preparação da peça de teatro e na 

sua apresentação. 

 

Matemática  

7ª série 

Continuação constante dos cálculos mentais. 

Repetir: as quatro operações básicas no âmbito dos números naturais e positivos 

racionais e sua relação no Q – aplicando às quatro operações com os números racionais 

e sua relação com Q, relacionando-as. Noção de álgebra – igualdades lineares com uma 

variável. 

Uso do parêntese. 

Radiciação e potenciação. 

Funções: conhecer as fórmulas (a + b); (a + b). (a – b) e efetuar cálculos com estas 

igualdades. Problemas e cálculos de áreas. 

 

Geometria 

8ª série 

Repetir: funções, potenciação, radiciação e igualdades. 
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Exercícios práticos. 

Multiplicação e divisão de polinômios. 

Equações lineares. 

Equações com texto e incógnita. 

Transformar e trabalhar com as fórmulas desenvolvidas na Geometria. 

Cálculo de áreas e volume de quadrados, retângulos, paralelogramos, triângulos, 

trapézio, cubo, prisma e pirâmide. 

Equação e inequação de 1º grau.  

Geometria. 

 

Geometria  

7ª série 

Perspectiva linear. 

Teorema de Pitágoras por cálculo de superfície. 

Cálculo de ângulos. 

Mediatrizes e bissetrizes. 

Divisão de circunferência. 

Teorema de Thales no círculo. 

A circunferência inscrita e circunscrita. 

 

8ª série 

Lugares geométricos. 

Retângulo complementar (Figura Gnomo) 

Cálculo de ângulos contínuos. 

Polígonos regulares. 

Caracterização de polígonos. 

Cálculos: proporcionalidade de triângulos semelhantes. 

Proporção áurea. 

Corpos platônicos: elementos, propriedades. 

Volume. 

 

Ciências Naturais 

7ª série 

Calor: frio e quente. Fontes de calor. 
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Eletricidade estática. Fenômenos de atração e repulsão. 

Condutores e isolantes elétricos. 

Máquina elétrica. 

Noções de corrente, voltagem e resistência elétrica. Magnetismo: campo, polos, 

atração e repulsão. Magnetismo natural e imantação. 

Máquinas simples: balança, eixos, alavancas, plano inclinado, parafuso e roldanas. 

Ácidos, bases e sais e suas propriedades. 

Combustão. 

Antropologia: nutrição e saúde. 

Sistemas metabólico, respiratório e circulatório. 

Discussão das doenças comuns. 

Vícios e drogas. 

A polaridade sexual. 

A importância da vestimenta para o bem-estar físico e anímico. 

 

8ª série 

Acústica: condução do som, frequência e intervalos. 

Ressonância e ondas sonoras. 

Velocidade do som. 

Ótica: sombras, reflexão, espelhos. 

Câmara escura. 

Refração da luz. 

Índice de refração de líquidos 

Prisma e instrumentos ópticos. 

Calor: transmissão, condução por convenção e radiação. 

Garrafa térmica. 

Tecnologia do calor: termostato. 

Eletromagnetismo: motores elétricos. 

Noções de hidráulica. 

Aerodinâmica: pressão atmosférica, barômetro. 

Propriedades dos principais metais: ouro, prata cobre, ferro. 

Química dos alimentos: amido, açúcar, proteínas e gorduras e a importância desses na 

alimentação. 

Fabricação de sabão. 
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Sistema ósseo, relacionado com a Física (alavanca). 

Anatomia e função do olho e do ouvido relacionado à Física. 

 

O Homem e seu espaço: Relação anímica do Homem com o mundo 

7ª série 

Europa – África 

A configuração de cada continente, paisagens naturais e transformações pelas atividades 

humanas, raças, religiões e cultura humanas; atividades econômicas; grandes cidades. 

 

8ª série 

Ásia – Oceania. Idem à 7ª série. 

Contrastes das culturas tradicionais; as riquezas das diferentes raças, culturas e 

religiões, inseridas nas diferentes paisagens. 

 

História 

7ª série 

Os descobrimentos e as grandes invenções, colonizações. 

Renascença – surgimento da Ciência Natural moderna. 

Reforma da Igreja – surgimento de novas formas econômicas. 

Luta pela independência dos Países Baixos. 

Guerra dos 30 anos. 

Brasil independente – até República 

 

8ª série 

Absolutismo. 

Parlamentarismo. 

Surgimento dos EUA e da Rússia. 

Revolução Francesa. 

Revolução Industrial. 

Surgimento da tecnologia moderna. 

Bem-estar e pauperização dos países em desenvolvimento. 

Relação internacional da economia (petróleo) 

Desenvolvimento político do século XX. 

Surgimento do nazismo (retrospectiva da 1ª guerra mundial) 
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Resistência ao nazismo. 

Exemplos de luta para a preservação da natureza, a força da iniciativa individual. 

Biografias de Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Florence 

Nithtgale etc. 

História do Brasil – até a atualidade. 

 

Inglês 

7ª série 

Estados Unidos – conquista do Oeste. 

Uso dos tempos simples e contínuos. 

Interrogativo ―whose.‖ 

Pronome pessoal, reflexivo, demonstrativo e indefinido. 

Preposições de tempo e lugar. 

 

8ª série 

Inglaterra: Revolução Industrial. 

Revisão dos tempos verbais através das ―questions tags‖. 

Caso genitivo; Presente perfeito. 

Modais: can/cold/may/must. 

Uso do ―too‖, ―also‖, ―yet‖, ―neither‖, ―either‖. 

 

Tecnologia Aplicada 

7ª série 

Tecnologia têxtil e do couro. 

Moldes, projetos, cor (contraste/combinação). 

Vestimenta: corte, confecção, processo de produção. 

Marcenaria: jogos móveis, conceito de alavanca de 1º e 2º gêneros. 

Uso de diferentes ferramentas para diferentes materiais. 

Processo de produção. 

 

8ª série 

Tecnologia têxtil: qualidade dos materiais, moldes, projetos. 

Indumentária: corte, confecção e diversas costuras (uso de máquina de costura). 

Tecnologia de madeira entalhada: côncavo e convexo. 
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Qualidades da madeira. 

Uso de ferramentas. 

Construção de um instrumento musical ou de um móvel. 

 

Pintura 

7ª série 

Trabalho em cor e forma. 

Veladuras sobre papel seco em aquarelas. 

União do artístico com o técnico. 

Distinção entre linha e cor. 

Cores complementares. 

Perspectivas de cores. 

Harmonia, dissonância. 

 

8ª série 

Trabalho com cor e forma; temas de situações da natureza. 

Pintura aplicada nos cenários do teatro. 

 

Desenho 

7ª série 

Metamorfose no arquitetônico. Construções sacras de diferentes culturas. 

Perspectiva atmosférica (sombreado diagonal). 

Introdução à perspectiva linear (ponto de fuga). 

 

8ªa série 

Introdução à gravura (pintar horizontal e verticalmente– como os veios da madeira). 

Estados ambientais. 

Equilíbrio entre luz e escuridão. 

Perspectiva linear (com dois pontos de fuga). 

Estudo do esqueleto humano. Proporções. Equilíbrio postural. 

 

Modelagem 

7ª série 

Grupo de animais. 
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Homem com animais (exemplo: agricultor com mula). 

Baixo relevo: árvore. 

8ª série 

A figura humana em movimento. 

Máscaras, perfis, baixos relevos abstratos e o gesto. 

Côncavo-convexo, a linha como canto, o encontro de dois planos. 

Composições abstratas. 

Exercícios de contraste. 

 

Educação Física 

7ª série 

As capacidades motoras básicas. 

Uso e combinação de esquemas motores específicos. 

Aparelhos: exercícios físicos com apoio e fuga. 

O salto em distância, em altura, com trampolim e de caixão. 

O desporto como prática lúdico-motora. 

Ética e comportamento. 

Capoeira e danças afro-brasileiras. 

Técnicas circenses. 

 

8ª série 

Ginástica: esforço e superação pessoal. 

Criação de esquema motores em pares e trios. 

Luta: resistência e tenacidade. 

Saltos: quedas e superação. 

Exercícios com pesos. 

Desporto. 

Técnicas: economia e eficiência. 

Capoeira e danças afro-brasileiras. 

Técnicas circenses. 

 

Jardinagem – silvicultura 

7ª série 

Compostagem. 
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Conhecimento sobre os cuidados com o solo. 

Preparar canteiros. 

Plantar e colher hortaliças, ervas e chás. 

Técnicas de decoração com flores. 

 

8ª série 

Trabalhos na jardinagem que exigem esforço físico; cortar grama com alfanje; consertar 

aparelhos e ferramentas agrícolas. 

Técnicas de conserva dos alimentos. 

Apicultura se houver condições. 

Plantas cultivadas e seus cuidados. 

Rotatividade de culturas. 

 

Religião 

7ª série 

A escola oferece um ensino religioso cristão, segundo os princípios da PW 

incluído no currículo vertical e horizontal, de acordo com a faixa etária e provido pelos 

professores da escola. Em linhas gerais o conteúdo: 

 Desenvolve e cultiva a atitude religiosa perante os fenômenos do mundo, a 

veneração do divino, o humano e perante a natureza; 

 Conhecer a tradição cristã, das lendas do Velho e Novo Testamento; vivência do 

decurso do ano cristão e suas festas; 

 O evoluir do entusiasmo, visão das religiões do mundo, compreensão do 

conteúdo e dos cultos das principais religiões; 

 Problemas éticos na vida atual, a consciência moral e a responsabilidade interior 

do indivíduo. Problemas relacionados com o destino, por meio de biografias 

escolhidas. Preparo do jovem para as grandes decisões da vida. 

 

Música 

7ª série 

Canto em quatro vozes, flauta, baixo. 

Temas: Idade Média, Renascimento, Barroco, ―Negro spiritualis‖. 

Círculo das 5ªs. 
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Harmonia Renascentista. 

Canções de três e quatro vozes. 

Canto uníssono. 

Cantochão. 

Vocalizes visando técnica vocal para desenvolver e ampliar a habilidade de cantar. 

Polirritmia e polifonia versus homofonia. 

Intensificação da leitura. 

Instrumentos em sua origem. 

 

8ª série 

Conjunto Musical/Orquestra. 

Temas: música para o teatro, trilha sonora. Diversos estilos – canto popular brasileiro, 

folclore mundial. 

Síntese do aprendido no Ensino Fundamental até a 7ª série. 

Biografias de compositores. 

Trabalho de canto intensificado e uníssono e polifonia. 

Sonoplastia e música para o teatro criada e estudada pelos alunos. 

Desenvolvimento de técnicas de improvisação.Musicais. Operetas. 

 

 

 

 

 

 


