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Resumo 

O presente artigo pretende explorar a temática da violência cultural enquanto questão 

central da problemática envolvendo áreas da saúde, comunicação e educação, para 

demonstrar que, por meio da comunicação e educação para a paz, é possível alcançar uma 

sociedade pautada em ideais e valores voltados à uma cultura de paz. Ao final, será 

apresentada a pedagogia Waldorf focada na educação infantil, como proposta de 

transformação e alternativa de educação direcionada a construção de relacionamentos 

interpessoais saudáveis entre os indivíduos e também para com o meio ambiente, e, assim, 

a cultura de paz. 

 

Palavras-chave:  Violência Cultural; Comunicação e Educação para paz; Educação 

Infantil; Pedagogia Waldorf. 

 
 

Introdução  

Perante o contexto global atual de grandes mudanças, avanços tecnológicos e 

facilidades de locomoção que acabam por gerar trocas culturais intensas, a sociedade têm 

vivenciado uma era de acesso fácil à informação, a alta conectividade com realidades 

muito distantes e ao mesmo tempo à muita violência e desentedimento entre as nações. 

Não cabe a este trabalho valorar as características e possibilidades da globalização, mas 

entende-se que a violência, seja ela qual for, tende a danificar as relações humanas e 

dificultar o entendimento mútuo. Por isso, dada a necessidade de entender a violência e 

suas implicações, bem como sua origem, surgiu o estudo que tem como objetivo entende-

la e buscar soluções reais para os conflitos dela advindos. Um referencial importante é o 

de Galtung a respeito da violência cultural, a partir do qual foi possível iniciar uma busca 

mais orientada por soluções para esses conflitos que vem aumentando significativamente 

no decorrer dos anos. 

Ao compreender a extensão e a complexidade da temática da violência cultural, é 

importante analisar que existem caminhos alternativos que fogem ao sistema 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares da Comunicação IJ08, da Intercom Júnior – 

XIII Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências 

da Comunicação 
2 Recém-graduada no curso de Relações Públicas da FAAC – UNESP. Email: rp.isabellalima@gmail.com 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

2 

 

convencional e buscam abordagens e resultados diferentes do comum. Dentro desse vasto 

universo, encontra-se o estudo da cultura de paz, na qual estão inseridos a comunicação 

e a educação para paz, que buscam, por meio do estudo da paz e da não-violência 

transformar as relações humanas interpessoais e com o próprio meio em que vivem.  

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é entender como a comunicação e a 

educação para a paz podem, por meio de Pedagogias alternativas, como a Pedagogia 

Waldorf, transformar desde a primeira infância, a realidade da sociedade atual. Afim de 

alcançar esse objetivo, foi feito um levantamento teórico a respeito do tema e ao final a 

exposição de uma entrevista realizada com uma das professoras da Escola Viver em 

Bauru (SP) que trabalha com a Pedagogia Waldorf. Por meio da observação participante, 

alguns dados serão apresentados para mostrar como essa pedagogia funciona na rotina de 

alunos, pais, professores e na comunidade.  

 

Violência Cultural: uma questão central 

Diante do contexto atual em que a sociedade capitalista está inserida, é possível 

notar grandes diferenças no que tange a acessibilidade de informações, a quebra de 

barreiras físicas e da facilidade de locomoção que a evolução tecnológica possibilitou a 

humanidade. No entanto, é preciso analisar sob um olhar mais crítico o modelo vigente e 

todas as consequências que tais mudanças acarretam no cotidiano das pessoas, não só os 

benefícios que são comumente idealizados e, de certa forma, comercializados.  

Segundo Santos (2006), a globalização possui um caráter perverso na qual a 

informação, um material intangível de máxima importância, e o dinheiro, são oferecidos 

como motor da vida economica e social. E mais, segundo o autor, essas são duas 

violências centrais que formam a base do sistema ideológico e que justifica as ações 

hegemônicas e leva a percepções fragmentadas e ao discurso único do mundo, base dos 

novos totalitarismos. 

Esse discurso, apesar de ter pouco mais de dez anos, muito se aplica a realidade 

atual. Esse discurso único de mundo se aplica a dificuldade em aceitar o diferente, em 

conviver com o diverso e receber o que lhe é oposto. A violência, nesses casos, acaba 

sendo o caminho encontrado como forma de resolução dos conflitos. 

Ao tratar da violência, um conceito que cabe a este trabalho, visto sua temática 

central, e o da violência cultural, abordada por Galtung. Segundo o autor (1990), a 

violência cultural está ligada à aqueles aspectos da cultura, a esfera simbólica de nossa 
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existência - exemplificada pela religião e ideologias, linguagem e arte, pela ciência 

empírica e a ciência formal (lógica, matemática) – que pode ser usada para justificar ou 

legitimar a violência direta ou estrutural. A violência cultural tem tamanho poder que, 

segundo Galtung (1990), pode fazer com que a violência direta ou estrutural pareçam 

corretas, ou pelo menos, “não erradas”. O estudo da violência tem dois problemas 

centrais, sendo eles o uso da violência e a legitimação desse uso, que na realidade são os 

pontos que alimentam e nutrem o ciclo de violência, seja ele cultural, estrutural ou direto.  

Apenas como ponto de referência, vale ressaltar que violência direta é aquela que 

trata de um incidente no qual o indivíduo se sente agredido, como num sequestro, estupro 

ou roubo, enquanto que a violência estrutural é um processo onde o indivíduo que pratica 

a ação ou não existe ou não é identificável (relevante) para o contexto analisado, e a 

violência pode surgir como consequência do processo. Por exemplo, segundo o jornal G1 

(2017), o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Dessa forma, a 

expectativa de vida desses jovens vai até, em média, 35 anos, o que representa menos da 

metade da média nacional, que é de 75 anos. Nesse tipo de violência, não é possível 

encontrar o agressor de forma direta, mas entende-se que de, diante de um contexto de 

preconceito e desconhecimento, esse tipo de violência estrutural e/ou indireta, emerge. 

Nesse caso, o foco está na análise do contexto no qual a violência ocorre, pois é necessário 

entende-lo para a partir daí buscar um reestruturação, uma mudança na estrutura daquela 

sociedade.  

A violência cultural não está ligada nem ao agressor e nem ao processo de 

violência, mas sim legitimação, a justificativa para que ela ocorra, como dito 

anteriormente, ou seja, está diretamente ligada a questão cultural daquela localidade. No 

entanto, “culturas inteiras dificilmente podem ser classificadas como violentas; essa é 

uma razão para preferir a expressão o Aspecto A da cultura C é um exemplo de violência 

cultural à estereótipos culturais como “a cultura C é violenta”. (GALTUNG, 1990, p. 

291). Portanto, por violência cultural, podem ser utilizados como exemplos o machismo, 

a cultura do estupro, o sexismo, racismo, etnocentrismo, entre tantos outros, que podem 

– ou não – fazer parte da cultura de uma cidade, estado ou país.  

No mesmo discurso, Galtung (1990) trata brevemente sobre a violência contra a 

natureza, o meio ambiente. Segundo o autor, existe de fato uma forma direta de violência, 

como as queimadas, a guerra etc, mas a forma estrutural dessas violências seria mais 

traiçoeira, pois não têm o intuito de destruir a natureza, mas acabam por fazê-la por meio 

http://jpr.sagepub.com/content/27/3/291.short
http://jpr.sagepub.com/content/27/3/291.short
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da poluição, esgotamento dos recursos naturais, aquecimento global, entre outros. O que 

ocorre é a transformação da natureza através de atividades industriais combinado com a 

comercialização em escala global que geram resíduos de todos os tipos no meio ambiente, 

sendo estas duas estruturas de trabalho com grande poder sob a sociedade global.  

Nesse contexto, segundo o autor, o termo “economia de crescimento sustentável” 

pode vir a ser outra forma de violência cultural, já que legitima todas as outras duas 

formas de violência contra a natureza, pois parte do princípio de que toda degradação e 

destruição da natureza é justificada pelo crescimento econômico, que apesar de se vender 

como sustentável, na maioria das vezes não se preocupa em de fato o ser. 

A revista Poli – Saúde, Educação, Trabalho – trabalhou com o conceito de racismo 

ambiental, que também está ligado a violência cultural, e que está presente no cenário não 

só brasileiro mas mundial. De acordo com a matéria em questão, “o racismo ambiental é 

a discriminação racial nas políticas ambientais.” (MATHIAS, M. 2017, p.31, apud 

CHAVIS, BENJAMIN, 1993), ou seja, toda e qualquer decisão de cunho político voltado 

para o meio ambiente que seja negativamente tendenciosa e variável de acordo com as 

características raciais e sociais de determinado ambiente. Dessa forma, as políticas 

ambientais optam por poluir, desmatar, transpor rios e nascentes, instalar indústrias e 

fábricas em localidades mais pobres ou desfavorecidas no contexto social, cultural, 

econômico e social, como no caso de comunidades indígenas, favelas nos centros 

urbanos, bairros abastados, comunidades específicas como os quilombolas etc.  

Em tempos de capitalismo global, o conceito de racismo ambiental foi 

sendo ampliado – e também disputado. Se no início da luta no condado 

de Warren o foco eram as comunidades negras, o próprio movimento 

social foi se dando conta de que por lá o racismo ambiental também 

atingia povos indígenas e populações imigrantes, como latinos e 

asiáticos. Por aqui, o conceito abarca diversos grupos que por seus 

traços físicos, culturais, políticos e econômicos se diferenciam do 

modelo branco, ocidental e burguês historicamente imposto, como 

ribeirinhos, quebradeiras de coco, geraizeiros, dentre outros. 

(REVISTA POLI – Saúde, Educação Trabalho, 2017, p. 32)  

 

Existem inúmeros casos no Brasil e no mundo de empresas privadas e decisões do 

próprio governo que acabam por afetar e atingir mais determinados segmentos da 

sociedade do que outros, o que mostra que a questão chave do racismo ambiental 

encontra-se num problema muito maior, de origem e explicação histórica, e que se ampara 

na violência cultural para se perpetuar e justificar, de forma que a sociedade não se 

movimente de forma tão contundente em pró da defesa dessas comunidades citadas 

anteriormente. É claro que em cada país as características e a forma como esse racismo 
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ambiental se manisfesta se diferem, mas ao mesmo tempo também se cruzam no que 

tange ao cerne da questão, o racismo.  

Em entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos em 2012, o médico, pós-doutor em 

Anatomia Patológica e pesquisador da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva 

afirma que a poluição é verificada como problema de saúde pública desde a década de 

70, e desde essa época, quando novas propostas são trazidas pelo governo, os envolvidos, 

no caso do Brasil, são os Ministérios do Planejamento, Fazenda, Indústria e Comércio, 

enquanto que os integrantes da área da saúde não chegam nem a ser cogitados para 

participar do debate. Esse tipo de situação evidencia a falta de preocupação e a pouca 

priorização que o assunto tem dentro da agenda do governo. O problema da poluição não 

envolve somente a saúde da população, mas está ligado também a questão do 

planejamento urbano, emprego, renda, política tecnológica etc, e por essa razão, acaba 

perdendo espaço diante de outras questões que, geralmente, trazem maior retorno à 

economia do país.  

Segundo o médico, ao observar o mapa da poluição, fica claro que é muito 

semelhante ao mapa da pobreza, ou seja, quanto mais pobre a cidade,  maior será a 

poluição. Dessa forma, entende-se que o desenvolvimento econômico desenfreado, 

impensado e irresponsável inviabiliza o controle da poluição. Ao ser indagado a respeito 

do conceito de racismo ambiental e sobre qual seria a influência econômica nesse 

processo, o pós-doutor da USP afirma que,  

Quando as mesmas empresas propõem produtos de padrões ambientais 

distintos em lugares diferentes, penso que é uma forma de tratar mal as 

pessoas. É isso que chamo de racismo ambiental: é uma forma de 

oferecer produtos de menor qualidade tomando partido. Quer dizer, se 

produzir com o menor preço possível, em lugares onde as pessoas não 

têm como se defender, medir, analisar e quantificar o impacto dessas 

políticas comerciais de natureza duvidosa. (SALDIVA, 2012)  

 

No entanto, mesmo num contexto de tamanho descaso, segundo o médico, é 

possível relacionar políticas de saúde, meio ambiente e mobilidade (que pode-se pensar 

em investimento urbano e social), e, ao fazê-lo, será incluída a saúde humano como pauta 

de discussão e parâmetro para futuras decisões políticas e econômicas. Da mesma 

maneira, entende-se que a educação tem forte papel na germinação e formação desses 

ideais, afinal, não se pode contar unicamente com as deliberações do governo e das 

empresas.  
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É importante pensar na construção de uma sociedade mais envolvida e preocupada 

com as questões ambientais, de desenvolvimento sustentável e que reconheçam a 

veracidade e os complicadores dos termos racismo ambiental e violência cultural 

discutidos anteriormente. Faz parte do papel da educação se preocupar em desenvolver 

seus jovens para que no futuro eles tenham a criticidade e a responsabilidade necessária 

para realizar as mudanças que o Brasil precisa no que cabe a questão da saúde pública, 

que como já levantado, inclui inúmeras outras variáveis que não só a poluição do ar ou o 

desmatamento. Todos esses fatores fazem parte de um clico, uma cadeia de produção que 

caso não seja repensada, poderá trazer consequências severas para as futuras gerações. 

Na mesma ideologia, a temática do ecologismo dos pobres, trabalha sob a crítica 

do modelo político-econômico atual no qual os países do sul tendem a ser prejudicados e 

usados por empresas e governos do norte, fazendo com que as comunidades da África, 

América Latina e Ásia sejam alvo de degradação ambiental muito mais acentuado do que 

os países de origem dessas empresas multinacionais, que, reconhecendo a “fragilidade” 

econômica e o descaso com a temática do meio ambiente – e tantas outras - que os 

governos constumam empregar, se aproveitam para buscar maior lucratividade, leis de 

incentivo e menores preocupações com o impacto que poderão gerar naqueles países e 

sob sua população.  

Segundo Dermott (2010), o conceito de Ecologismo Popular ou Ecologismo dos 

Pobres nos remete a movimentos de protesto e resistência gerados por grupos 

maginalizados, excluídos da distribuição dos recursos básicos para sua subsistência, ou 

seja, devido a todos os fatores expostos anteriormente, esses grupos não ter outra 

alternativa, senão resistir e buscar lutar contra essa realidade. Da mesma forma como no 

conceito de racismo ambiental, os mais afetados com o desmantelamento do que poderia 

ser uma justiça social e ecológica, são os mais pobres, aqueles aquém da sociedade, que 

acabam por “pagar” pelo processo de desevolvimento.  

Comunicação e Educação para a paz: uma alternativa 

Baseado no levantamento feito anteriormente, foi averiguado que a violência 

cultural perpassa sobre inúmeras camadas e temáticas que envolvem a sociedade, até 

mesmo aquelas que num primeiro momento não estão diretamente relacionadas a ela, 

acabam que, por fim, fazem uma conexão mesmo que mais distante. No entanto, existem 

alternativas que podem dar início a uma mudança na maneira como ocorre essa interação. 

Como dito anteriormente, a educação é uma possibilidade, uma alternativa.  
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Assim como a comunicação, que por meio do cinema, da fotografia, da televisão, 

das redes sociais, dos livros, e da mídia de uma maneira geral, têm o poder e a influência 

necessária para fazer com que organizações e governos mudem sua postura em relação a 

essa problemática e assumam um caráter mais responsável e sustentável, e, “nesse 

sentido, nos encontramos perante o desafio de uma reeducação das competências 

comunicativas dos públicos, desta pretendida sociedade civil” (ALDÁS, 2010, p. 114).  

Segundo a autora, para se trabalhar a comunicação solidária e sensibilizadora em 

seu caráter discursivo, é possível utilizar-se de alguns estudos voltados ao discurso, como 

o discurso do exílio, que tem o objetivo de abordar uma realidade diferente e 

desconhecida e traduzi-la em algo próximo e compreensível; ou a teoria do testemunho, 

como por exemplo a narração de algum fato real e por fim a teoria concentracionária. O 

desafio real é sensibilizar, e, dessa forma,  

[...] retomar sua aprendizagem sobre as possibilidades discursivas 

para uma educação com bases na memória, partindo do desafio 

da sensibilização. De maneira que possamos assentar novas bases 

discursivas para uma racionalidade comunicativa, intersubjetiva 

e intercultural, que persiga a transmissão de valores solidários 

para uma cidadania ativa. E que também persiga a recuperação da 

memória histórica e social para ir melhorando culturalmente e 

aprendendo, através das experiências e dos erros do passado. 

(ALDÁS, 2010, p.118) 

 

O ideal da comunicação solidária, que está diretamente ligada a comunicação para 

a paz, é o de que seu objetivo principal seja por meio da mensagem sensibilizar seu 

público, muito antes inclusive de se preocupar com a questão da comercialização ou 

captação de fundos, o que é de extrema importância para evitar que a verdade seja 

distorcida em pró de fatores econômicos, como infelizmente muitas vezes ocorre. A 

cultura para a paz busca alcançar, como o próprio nome sugere, a paz, e por isso precisa 

desenvolver métodos que sensibilizem, mobilizem e conscientizem as pessoas, e é esse o 

papel da comunicação para a paz, fazer com que as mensagens tenham o conteúdo e a 

abordagem correta para disseminar suas opiniões e soluções.  

A autora coloca então três passos para planejar os discursos educativos, sendo o 

primeiro de recuperação do discurso histórico para que haja compreensão das realidades 

que são apresentadas ao público. Num segundo momento, o foco no protagonista de cada 

acontecimento, colocando-o como a voz principal para que haja sensibilização do público 

em relação ao testemunho dado; e, finalmente, as capacidades expressivas do discurso 

que ajudam a transmitir a humanidade e o sentir das experiências, ou seja, os discursos 
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devem buscar mexer com a imaginação das pessoas para que elas compreendam com seus 

sentimentos, não precisando assim, de maiores explicações.  

O mundo contemporâneo precisa de fórmulas discursivas originais e 

eficazes para evitar as consequências da desumanização 

no imaginário cultural (como por exemplo, a abstração da imigra- 

ção ou a apresentação negativa da diversidade); para conseguir 

que a sociedade se envolva nas alternativas, que resista a se deixar levar 

pela apatia, pela indiferença e que, definitivamente, não 

acabe perdendo sua consciência de cidadania. (ALDÁS, 2010, p.124) 

 

Mas a comunicação não consegue, sozinha, alcançar o objetivo final, a paz. Dessa 

forma, reconhecendo seu relevante papel, a comunicação também deve contar o da 

educação. Segundo Corrêa (2003), vivemos em um mundo conturbado, que está em 

constante mudança e adaptação, e apesar das quebras de barreiras físicas e novas 

possiblidades culturais, é importante que o indivíduo tenha sua identidade, sendo este um 

aspecto fundamental na educação para a paz, visto que “uma cultura e uma sociedade para 

paz só serão possíveis desde o reconhecimento e integração das diferentes culturas que a 

conformam.” (CORRÊA, 2003, p. 97).  

De acordo com a autora, a cultura atual está marcada por um espírito competitivo, 

que alcança todos os setores da sociedade, o que acaba auxiliando o crescimento de 

sentimentos agressivos que estimulam a rivalidade, e que acabam se transformando em 

violência. Consequentemente, condenam-se fatos violentos por meio da mídia e deixa-se 

de veicular a promoção da cultura da paz nos meios de comunicação e nas escolas, ou 

seja, opta-se por mostrar a violência ao invés de uma alternativa que não a tenha como 

produto final.  

E, justamente por estar inserido num contexto de competição, a sociedade tende a 

interpretar o conflito como algo negativo, vindo de uma ideologia tecnocrática-

conservadora, na qual o conflito deve ser evitado a todo custo, e no meio escolar não é 

diferente. Por isso, é preciso, segundo a autora, desenvolver uma visão alternativa 

fundamentada na educação para a paz. A educação tem papel de mostrar que as mudanças, 

sejam quais forem, são uma condição normal e saudável, e que, em momentos de 

mudanças drásticas, ou crises, é preciso acionar a criatividade e a inventividade, e que, 

ao mesmo tempo, momentos de crise incitam a autoeducação, ou seja, repensar, refletir e 

transformar suas próprias atitudes.  

A educação é um ato consciente no qual temos que saber qual é o 

modelo de sociedade e de ser humano que desejamos, comprometendo-

nos neste processo não só como profissionais senão também como 

pessoas. Trabalhar por um processo educativo significa ensinar desde e 
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para a não violência, aprender a considerar o conflito como um veículo 

de mudança, integrar o educando(a) em um processo de transformação 

da sociedade com justiça; em definitivo, este vai ser o compromisso de 

educar para a paz. (CORRÊA, 2003, p.108-109) 

 

Mas como planejar a cultura de paz dentro do ambiente escolar? Como prevenir a 

violência na escola? Para Araci Luz (2003), educar para a paz é um processo de 

crescimento e valorização do ser humano, e por isso, o educador precisa interessar-se pela 

natureza humana e seus relacionamentos para que, a partir deles, possam trabalhar de 

forma eficaz a prevenção da violência. Afinal, o diálogo é mais do que um dos pilares da 

cultura, comunicação e educação para a paz, é uma competência. A educação para a paz 

é uma forma de conscientizar os seres humanos de sua singularidade, igualdade e 

interdependência como forma de se chegar a justiça e à liberdade.  

Segundo a autora, a educação pode ser o grande acontecimento político-social que 

garante um processo saudável de humanização e cidadania. No entanto, é preciso que haja 

um planejamento e um acompanhamento de todo o processo educacional, pois apenas 

sessões pontuais a respeito do tema não são capazes de desenvolver todas as dimensões 

do ser humano como se espera da educação para a paz. A continuidade é essencial. 

Para Menezes (2010), educar para a paz significa preparar indivíduos segundo 

uma concepção de construção, ou seja, estimular uma mentalidade direcionada para o 

desenvolvimento de valores como a solidariedade e a cooperação, por meio do diálogo 

nas variadas esferas do relacionamento humano. Segundo a autora, pensa em educação 

para a paz consiste em pensar na interligação de valores que se exigem para que a paz 

seja o princípio governante de todas as relações humanas e sociais, o que de fato faz muito 

sentido, visto que para alcançar a paz em todas as esferas – na medida do possível, sem 

correr o risco de cair em utopias – é necessário que haja um direcionamento de esforços 

na educação e na comunicação para que a sociedade não só discuta a temática mas a 

vivencie em sua vida, seu cotidiano.  

[...]a escola é um espaço em que se pode tomar consciência dos próprios 

valores; em que valores universais podem ser ensinados; em que os 

próprios métodos de ensino podem servir de meio para a aprendizagem 

de valores pacíficos, se forem dialogais e participativos[...] 

(MENEZES, 2010, p.186) 

 

Mas ao pensar na escola e na influência que o papel do professor, do ambiente 

escolar, da família, e que a comunidade têm na vida do aluno, é inevitável não refletir 

sobre qual a idade adequada para começar a introduzir a temática da educação e da cultura 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

10 

 

para a paz no indivíduo, visto que é desde a infância que o processo de socialização e 

interação é iniciado por meio do contato da criança com o meio e outros indivíduos.  

Segundo Macedo (2010), a cultura de paz pressupõe a construção de um vínculo 

afetivo voltado à primeira infância, mas que não exclui o conflito, ele apenas direciona o 

crescimento interno do indivíduo e seu desenvolvimento social, tornando-o capaz de 

resolver os conflitos pacificamente. Acredita-se que os vínculos afetivos desenvolvidos 

na primeira infância reforçam atitudes de cooperação, solidariedade e responsabilidade 

no decorrer da vida e favorecem uma maior autoconfiança e competência social, ou seja, 

traz inúmeros benefícios não só para a criança, mas a todos que estão e irão estar à sua 

volta. 

Portanto, educar para a paz significa educar para uma convivência harmônica, 

participativa e responsável para com o mundo, e, dessa forma, também envolve o 

relacionamento interpessoal entre os indivíduos e com o próprio ambiente no qual eles 

interagem, trazendo de volta a perspectiva do meio ambiente, que é tão importante para 

garantir a sobrevivência e o bem-estar da vida humana. Uma educação baseada no 

respeito e na interação presume o estabelecimento social de temáticas como o diálogo, a 

interculturalidade, a sustentabilidade e, é claro, da própria paz. E foi baseado nesses 

ideiais que surge a Pedagogia Waldorf, temática da próxima e última parte desse trabalho. 

 

Pedagogia Waldorf: uma alternativa à educação infantil  

De acordo com o site oficial da Sociedade Antroposófica, a Pedagogia Waldorf 

abrange todas as dimensões humanas, que estão em íntima relação com o mundo, explica 

e fundamenta o desenvolvimento dos seres humanos segundo princípios gerais evolutivos 

que compreendem etapas de sete anos, denominados setênios. Cada setênio apresenta 

momentos claramente diferenciáveis, nos quais surgem ou despertam interesses, 

perguntas latentes e necessidades concretas. 

Segundo a Pedagogia Waldorf, na educação infantil, o jardim de infância deve 

proporcionar aconchego e conforto à crianças, de forma que ela receba cuidado e atenção, 

já que sua vida depende diretamente de um adulto. É nessa idade que todas as 

interferências do mundo exterior são captadas pelos sentidos, por isso, é importante que 

ela seja encorajada a confiar naqueles que estão ao seu lado, e, dessa forma, possa 

desenvolver o sentimento de esperança num futuro no qual ela possa confiar e acreditar. 
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Baseado nas informações da Federação das Escolas Waldorf no Brasil e da 

Sociedade Antroposófica, uma visita foi feita na “Viver – Escola Waldorf: a arte de 

desenvolver seres humanos” de Bauru (SP) buscando entender como essa pedagogia se 

aplica no cotidiano das crianças. Apesar de a escola atender alunos na educação infantil, 

fundamental e do ensino médio, o enfoque do presente trabalho está na educação infantil, 

ou a primeira infância, visto sua importância e relevância no desenvolvimento do 

indivíduo.  

A Escola Viver, localizada na Rua Fortunato Resta, quadra 12, Vila Giunta, Bauru 

– SP, tem autorização para atuar com a Pedagogia Walford, bem como seus professores 

e profissionais. Uma das professoras concedeu uma breve entrevista, pela qual foi 

possível conhecer a realidade da escola e as diferenças da Pedagogia Waldorf para outras 

mais comuns. A partir daí, foi feita uma observação participante, na qual a entrevistadora 

coloca sua visão sob o que foi observado e conversado durante a entrevista. 

No início da visita, foram notadas num primeiro momento algumas 

peculiaridades. Por exemplo, poucas crianças estavam acima do peso, ou seja, quase 

nenhuma criança apresentada sinais de obesidade infantil. Esse fato não espanta, visto 

que a maior parte das famílias que optam por educar seus filhos mediante a Pedagogia 

Waldorf tendem a vivenciar o estilo de vida que a pedagogia e a Antroposofia sustentam. 

As crianças que estavam brincando na área externa da escola estavam descalças, o que 

demonstra a ligação humana, trabalhada pela Pedagogia, em relação ao meio ambiente, 

ou seja, o respeito e a interação pelo meio ambiente desde cedo. Na mesma linha, 

trabalhando com o meio ambiente, a escola possui uma horta, um canteiro onde cultivam 

variados alimentos. Foi interessante notar que existe um modelo de organização das 

turmas, na qual cada uma é responsável por um canteiro, sendo que uma não pode 

interferir e nem modificar a outra, aplicando o respeito pelo espaço e trabalho alheio. 

No momento da visita à escola, as crianças estavam na aula de circo, portanto, 

estavam praticando diferentes tipos de atividades físicas, porém, de maneira lúdica e 

menos mecânica, incentivando a criatividade e evitando jogos que estimulassem a 

competição, então, a turma interagia com brincadeiras em equipe. Ao fim da brincadeira, 

os alunos que chegaram atrasados para a aula se identificavam levantando as mãos e eram 

incumbidos de guardar os materiais utilizados durante as aulas, como forma de repudiá-

los pelo atraso, e, também, como forma de educá-los no sentido de que é necessário ter 

responsabilidade e seriedade para com os horários.  
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Na Pedagogia Waldorf é fundamental que haja a participação ativa dos pais, 

inclusive, na Escola Viver os pais fazem parte de uma associação de pais e professores, 

na qual eles decidem o planejamento da escola, tanto voltado para a questão financeira 

quanto para a programação de eventos, página online da escola etc. Exatamente por conta 

dessa proximidade de pais e professores, os educadores são valorizados e admirados pelo 

papel essencial e fundamental na formação das crianças, que no fututo, terão 

desenvolvido um senso crítico e opinião capaz de discenir suas opiniões das demais. 

No que compete a alimentação das crianças, parte dos alimentos são comprados 

na própria escola, parte é produzida pela escola e parte pode ser levada pelos próprios 

alunos. A Escola Viver opta, como preza a Pedagogia Waldorf, por uma alimentação 

saudável e equilibrada. Por isso, a escola mantem vínculo com a CSA Brasil (Comunidade 

que Sustenta a Agricultura), que tem sede em Botucatu, cidade próxima a Bauru. O 

trabalho da CSA é o de levar alimentos plantados por agricultores locais que recebem um 

valor mensal pelos produtos, fornecem alimentos de qualidade e diversos para aqueles 

que querem contribuir para a sustentabilidade no campo, ajudando o agricultor, e optando 

por uma alimentação livre de agrotóxicos e outros componentes químicos. Esse tipo de 

atitude também corrobora com o posicionamento de sustentabilidade da Pedagogia 

Waldorf, que trabalha com o ideal da vida em harmonia com o meio ambiente, 

compreendendo sua importância para a sobrevivência do homem e o respeito que essa 

relação precisa ter para que essa ligação não seja interrompida. A Pedagogia Waldorf, 

como faz parte do estudo Antroposófico, também está ligada a Agricultura Biodinâmica, 

por isso, se preocupar com a alimentação é tão importante nas escolas. Tudo está 

interligado. 

A Pedagogia Waldorf acredita muito no processo de autoeducação, já citado 

anteriormente, e da mesma forma a Escola Viver também concentra parte de seus esforços 

nesse aprendizado. Quando questionada a respeito de como as questões que envolviam 

diferenças entre as crianças – com deficiência (como autismo, Down, questões de gênero 

etc), a professora discursou a respeito da importância da autoeducação somada a instrução 

de professores e pais capacitados para lidar com essas diferenças. Na escola, o aluno não 

é incentivado a se distanciar e repudiar daquele que lhe parece diferente, mas a conhecê-

lo e a conhecer a si próprio, buscar respostas e soluções em suas atitudes. Dessa forma, 

segundo a professora, a escola ajuda a fortalecer a criança, pois além de criar um 

indivíduo que respeita as diferenças, auxilia também no processo de quebra de 
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preconceitos e no auto conhecimento e autoavaliação, tarefas muitas vezes difíceis de 

serem cumpridas quando aprendidas posteriormente.  

Na Escola Viver, os professores, guiados pela Pedagogia Waldorf, entendem que 

é importante desconstruir para construir, ou seja, recomeçar, dar início a um novo método 

de enxergar o mundo e principalmente lidar com ele. Na primeira infância, no primeiro 

setênio, a didática traz o conceito de que “o mundo é bom”, pois as crianças carecem de 

bons exemplos dos adultos, e buscam isso por meio dos sentidos mais primitivos, que 

nessa idade estão aguçados e em desenvolvimento, e que por meio deles, acabam se 

manifestando em assimilações e imitações. Por isso, crianças entre o 0 e 7 anos de idade 

tendem a repetir gestos, falas e comportamentos dos pais. A ideia principal é mostrar e 

construir um mundo que traga influências positivas para a criança, afinal, a capacidade 

de interpretação e entendimento do mundo como ele realmente é só pode ser feita depois 

que a criança atinge um maior nível de maturidade.  

É tambem nesse momento que, segundo a professora, as crianças participam de 

muitas brincadeiras e atividades manuais, pois incentiva a visão “positiva” da realidade, 

aguça a criatividade e acaba por beneficiar o relacionamento e o descobrimento do 

ambiente. Da mesma forma, as crianças são incentivadas a falar, ou seja, há o cultivo da 

fala, o que é muito interessante, visto que apesar de não terem “opiniões” formadas a 

respeito de algo, as crianças nessa idade geralmente gostam de expressar suas emoções, 

pensamento e sensações. Na Escola Viver, apesar de serem incentivadas a se relacionar, 

as crianças não podem, até completarem 8 anos, ter acesso no período de aula a aparelhos 

elêtronicos, já que a pedagogia busca uma interação e integração dos alunos e professores 

com o corpo e o meio ambiente, e, nesse caso, a tecnologia pouco tem a acrescentar.  

Em relação ao material pedagógico, são os próprios alunos que por meio de 

desenhos, anotações, histórias etc, que constroem seu material e chegam as suas 

conclusões. Os conteúdos são passados da mesma forma, mas a abordagem e a maneira 

como esses são expostos se diferem muito da maneira convencional.  

Por fim, resta dizem que a Pedagogia Waldorf não se preocupa, num primeiro 

momento, em preparar seu alunos para o mercado de trabalho, mas buscam desenvolver 

o ser humano em todas as suas capacidades e fazem com que eles consigam estabelecer, 

ao longo da sua formação e vida, relacionamentos saudáveis e frutíferos consigos 

mesmos, com a sociedade e o meio ambiente. A ideia é que o indivíduo tenha capacidade 
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de criar, recriar e repensar a realidade da qual faz parte e buscar uma sociedade mais 

equilibrada, com menos problemas e caos da que encontra-se hoje. 

Para o primeiro contato, a Pedagogia Waldorf, a Cultura de Paz, a Comunicação 

e a Educação para Paz podem parecer altamente utópicas. No entanto, para quem se 

aventura a estudar e conhecer mais sobre essas temáticas, tem a oportunidade de descobrir 

que as soluções para as questões das quais a sociedade busca solucionar a décadas, é mais 

acessível do que se imagina. É de fato impossível viver num mundo apenas rodeado pela 

paz, mas é possível buscar alcança-la de maneira mais eficaz, por meio da comunicação, 

da educação, e de Pedagogias de ensino como a Waldorf, que fazem parte de todo um 

sistema de estudo – a Antroposofia – que bucam a complementariedade do ser humano 

em todo sua existência. A utopia está em acreditar que não existem soluções.  
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