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Introdução
O movimento das escolas Waldorf cresce em países como o Brasil! Hoje, existem mais
de 1.100 escolas em 64 países ao redor do mundo e 1.857 jardins de infância em mais de
70 países, além de centros de formação de professores.
Em nosso país, são 280 escolas distribuídas em 21 estados brasileiros reunindo
mais de 16.000 alunos e cerca de 1.700 professores. Para atender a busca por formação
pedagógica Waldorf existem hoje 20 centros de formação distribuídos pelo país. Nossa
primeira escola, a Escola Waldorf Rudolf Steiner, completou 63 anos este ano.

Tendo como tema central as abelhas e as árvores, a comunidade Waldorf do mundo
inteiro se reúne em torno da celebração dos 100 anos desta Pedagogia, fazendo do
Centenário uma ocasião para desenvolver ainda mais a educação Waldorf para os
tempos contemporâneos e focar mais conscientemente em suas dimensões globais.
A Celebração do centenário da pedagogia Waldorf aconteceu no feriado de Corpus
Christi, de 19 a 23 de junho na ESALQ/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz), em Piracicaba, na qual participaram 593 professores Waldorf, cerca de 50
alunos da ESALQ e onde também tivemos a nobre presença da Nana Göebel da
Freunde der Erziehungskunst (Amigos da Arte de Educar) e Henning Kullak-Üblic
(membro da Federação Alemã das escolas Waldorf) ambos coordenadores
internacionais desta celebração.
O evento fez parte da programação internacional sob o título “Waldorf 100 – Learn to
change the world; act locally, affect globally”. A representante da Seção Pedagógica da
Sociedade Antroposófica do Brasil, Luiza Lameirão, que incentivou os jovens
professores desta Seção a conduzirem esse congresso em parceria com a escola
Waldorf Novalis, ESALQ e FEWB.

Além do aprofundamento das palestras da Antropologia Geral, proferidas por Rudolf
Steiner em agosto de 1919, conduzidas pelos jovens professores e outras temáticas
interessantíssimas da contemporaneidade, a questão das abelhas encantou e
surpreendeu a todos pela sua relevância no mundo, um tema abordado com
propriedade pela professora e pesquisadora da ESALQ Vera Lucia Imperatriz, Claudia
Johnsen do Colégio Micael e Jerônimo Villas-Boas Ecólogo especialista na cadeia de
produtos da sociodiversidade.

Nana Göbel trouxe a história da Pedagogia Waldorf ao longo desses 100 anos, seu
surgimento, sua expansão pelo mundo e seu desafio para este século. Heninnig KullakÜblic abordou a 14ª conferência e fez o fechamento do congresso.

Tudo isso foi permeado com músicas e ritmos brasileiros ao passo do baião, Boi bumbá
e Ciranda, Samba, chorinho e Capoeira (com Escola de Capoeira Raiz de Angola) e
Cacuriá apresentados pelos professores Eduardo Américo e Glauce kalisch sob o sol
caloroso do início do nosso inverno.

Foi um evento que permitiu reflexões importantes sobre a contemporaneidade da
Pedagogia Waldorf e os rumos e desafios da educação no Brasil.
"Não se deve perguntar o que o ser humano necessita saber
e conhecer em relação à ordem social estabelecida, mas sim,
que potencial existe no ser humano e o que pode nele se
desenvolver. Assim será possível acrescentar sempre forças
renovadas, procedentes da geração em desenvolvimento, à
ordem social. Dessa maneira, viverá sempre nessa ordem social
aquilo que os indivíduos que nela ingressam conseguem
realizar. Não se deve fazer desta nova geração aquilo que a
ordem social existente deseja fazer."
Rudolf Steiner

O evento na ESALQ/USP
O evento aconteceu na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz em
Piracicaba- SP, campus da USP. As condições físicas foram excelentes para a
realização do evento. Foram utilizados os espaços do Departamento de
Zootecnia, Departamento de Solos e de Botânica, ao todo 12 salas e/ou
laboratórios. Nestes espaços aconteceram os Grupos de Aprofunamento sobre as
12 conferências do “Estudo Geraldo Homem”. Cada uma das 12 salas atendeu em
média 32 participantes.
Dois espaços maiores e centrais foram utilizados para os encontros com todos os
participantes. No hall do Departamento de Zootecnia aconteceram:
▪ as refeiçoes (café da manhã, almoço e jantar);
▪ Bazar (venda de livros da FEWB e editora Antroposófica, materiais
escolares da APISCOR e Stockmar, stand da FETTS com a venda de
gravuras, entre outros);
▪ Encontro do Fórum das Formações;

▪

Sala de apoio geral do Congresso e da FEWB;

Um segundo espaço denominado Jumbão (localizado em frente ao hall da
Zootecnia) foi utilizado para as plenárias e para as palestras principais.
Paralelo a este espaço também havia um mini- auditório com maior capacidade
que as salas e, que foi utilizado para a realização das Oficinas de Introdução à
Pedagogia Waldorf, especialmente destinados a pessoas que estão se
aproximando da pedagogia e antroposofia e alunos e professores da ESALQ
interessados no tema.

Houve ainda a utilização do espaço físico do Salão
Nobre da ESALQ para a Cerimônia de Abertura do
evento. Os materiais de divulgação foram
totalmente elaborados pela equipe de organização
local voluntária, pais, mães, professores da Escola
Waldorf Novalis e da ESALQ/USP. A filmagem ao
vivo da abertura do evento teve o registro de 15.723
visualizações pelo Facebook.
No Evento comemorativo dos 100 anos; alguns
foram os pontos positivos e marcantes na virada
dos 100 anos. Um deles foi a Publicação do livro de
Depoimentos em literatura brasileira, uma
contribuição genuína de trabalhos de professores
brasileiros. Organizado por Luiza Lameirão e
Mariana Bugano esta coletânea traz a
possibilidade de inspirar professores a produzir
seus próprios conteúdos.

Outro conteúdo que marcou este evento foi o lançamento e exibição do filme “Brincar
Livre em Jardins Waldorf. O filme traz um olhar sensível para a maneira como a
Pedagogia Waldorf valoriza o brincar espontâneo em seus jardins de infância. Dirigido
e roteirizado por David Reeks e Renata Meirelles - com apoio institucional do Território
do Brincar -, o vídeo trata de temas como a importância da criança brincar com o
próprio corpo, experienciar a natureza, ter contato com o outro e desenvolver a sua
autonomia. https://www.youtube.com/watch?v=FvkQo1ghwts&feature=youtu.be

O vídeo está sendo considerado um enorme sucesso e tem hoje mais de 13.000
visualizações no Youtube. Será apresentado no Festival de celebração no âmbito
Internacional em Berlim no Tempodron. No festival, será celebrado não apenas o
centenário da Escola Waldorf com seu impulso social global mas também seus desafios
contemporâneos de futuro para os próximos 100 anos.

Participação de professores brasileiros
O congresso foi organizado por uma equipe local, apoio da FEWB e parceiros. Teve uma
grande
procura
e
registrou
com
530
participantes.

Em termos de representatividade tivemos muitos professores da região Sul e
Sudeste do Brasil, mas também do Nordeste e centro oeste conforme nos mostra
o programa Eventize que nos ajuda a facilitar o processo das inscrições.

Os objetivos específicos foram alcançados bem como as atividades corelacionadas. Abaixo apresentamos um pequeno quadro das principais ações
realizadas.
Objetivo geral
Celebrar o centenário
da
Pedagogia
Waldorf no Brasil,
partindo
da
Antropologia Geral
do
Homem
que
fundamenta a PW em
seus três âmbitos da
Educação: Educação
Infantil,
Ensino
Fundamental
e
Ensino
Médio,
congregando a troca
de experiências entre
as iniciativas e/ ou
participantes.

Objetivos específicos
8.1 Incentivar e favorecer a
compreensão
dos
fundamentos antropológicos.
8.2 (9.1.4) Planejamento e
execução da divulgação,
inscrição e pagamentos dos
prestadores de serviços do
encontro na ESALQ, em
Piracicaba - SP (centro
geográfico de SP com maior
nº de Escolas Waldorf)
8.2 Compartilhar e estudar o
livro das 1ªs palestras
ministradas
por
Rudolf
Steiner – “Estudo Geral do
Homem” - e vivenciar o
conteúdo em oficinas teóricoartísticas.
8.3 - Compartilhar e divulgar o
audiovisual “Fundamentos do
brincar livre nos Maternais e
Jardins de Infância Waldorf”;

Atividades
8.1.1 Realização de estudos pelos jovens professores do
livro “O Estudo Geral do Homem” por um setênio.

Resultados
Congresso realizado

8.2.1 Organização de evento que compartilha o estudo
realizado pelos jovens professores, que realizarão oficinas
no evento de Piracicaba

12 oficinas minstradas por
jovens
professores
waldorf membros da
Seção Pedagógica

8.3.1 Construção do texto e folder que vai acompanhar o
lançamento do documentário na comemoração dos 100
anos das Escolas Waldorf no Brasil.

Vídeo lançado durante o
congresso e divulgado em
midias sociais (Youtube,
Facebook e Instagram).
registro
de
15.723
visualizações
pelo
Facebook e 13.124 pelo
You Tube.

8.3.2 Tradução e elaboração de artigo (10 laudas) sobre a
Antropologia Antroposófica e como ela vive em cada país,
a ser publicado por Stuttgart em um livro reunindo a
colaboração dos vários países onde a Pedagogia Waldorf é
praticada.

8.4 Elaborar um livro com o
relato coletado nas Escolas
que aplicam a Pedagogia
Waldorf, com doação às
bibliotecas de cada escola
filiada e ao grupo de jovens
professores.
8.6Incrementar o Ensino da
Língua Portuguesa.
8.7
Contribuir
com
a
Educação Brasileira.

8.3.3 Construção do roteiro com os fundamentos principais
da importância do brincar.
8.3.4 Solicitação do Direito de Imagens às escolas e aos
educadores escolhidos.
8.3.5 Captação de imagens das crianças brincando em 6
escolas.
8.3.6 Captação das imagens das entrevistas com
educadores escolhidos.
8.4.1 Publicação de um livro, com a ampliação do artigo, a
partir da colaboração das escolas, sobre o uso da literatura
brasileira das instituições com Pedagogia Waldorf, nas
salas de aula (Literatura Brasileira realizado em Escolas de
Ensino Fundamental e Médio).

1110 exemplares do Livro
impressos e distribuídos
para os 530 participantes
e 93 escolas.

Calendário dos eventos no Brasil
CALENDÁRIO DE COMEMORAÇÕES NO BRASIL
JANEIRO
25, 26 e 27 de janeiro de 2019. Escola de Resiliência Horizonte Azul
Educação no século XXI - em busca de uma "aldeia contemporânea":
"Escolas em tempo integral – uma necessidade de nossos tempos modernos: Pedagogia
do Fazer com Sentido e com Amor". Horizonte Azul-SP.
ABRIL
23/04 às 20h na Sociedade Antroposófica no Brasil – SAB. Sâo Paulo-SP.
Palestra "A ideia da trimembração social e a fundação da primeira escola Waldorf",
oferecida pelo professor Irceu Munhoz (Escola Waldorf Rudolf Steiner). Inscrições pelo link:
https://wws.sab.org.br/schedules/227
25/04
Sugestão de comemoração da ideia da Trimembração social nas escolas
MAIO
02/05 e 16/05 na Faculdade de Educação – USP. São Paulo-SP.
Ciclo de debates "Celebração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf" Faculdade de
Educação – USP e FEWB.
JUNHO
18 a 23/06 na Esalq/USP. Piracicaba-SP
Congresso de Celebração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf
A organização do evento está sendo realizada pela Escola Waldorf Novalis, ESALQ,
Federação das Escolas Waldorf no Brasil (FEWB) e pelo Grupo Jovens Professores,
vinculados à Seção Pedagógica no Brasil. O tema estará focado no ciclo inicial de conferências
que aconteceram na ocasião da inauguração da primeira escola Waldorf, na Alemanha,
contemplado no livro O Estudo Geral do Homem: Uma base para a pedagogia (A
Arte da Educação I), de Rudolf Steiner. Outro tema central a ser abordado será "Abelhas e
árvores", refletindo sobre seu papel na natureza e a organização como elemento pedagógico,
despertando para a consciência e reforçando atitudes propositivas em relação ao tema.
AGOSTO
9 a 11 e 16 a 18 Workshop com Geral Häfner "100 Anos da trimembração do Organismo
Social e da Pedagogia Waldorf – Uma Reflexão para o Futuro"
SETEMBRO
19/09 Comemoração dos 100 anos da Pedagogia Waldorf nas escolas do Brasil e ao
redor do mundo. Cada escola é convidada a organizar atividades junto a comunidade escolar
de forma a reviver a importância desta data.
OUTUBRO
03/10
Evento comemorativo na Câmara de Vereadores de São Paulo: Homenagem aos 100
anos da PW.
19hrs
17 e 18/10
SESC- Santo Amaro. São Paulo-SP.
"Pedagogia Waldorf 100 anos. Contribuições para o mundo contemporâneo". Organizado
pela Faculdade Rudolf Steiner (FRS), tem por objetivo aproveitar as comemorações do
centenário de fundação da primeira escola idealizada por Rudolf Steiner para refletir e difundir
as práticas que caracterizam a pedagogia Waldorf. Dentre várias atividades, estamos prevendo
quatro conferências a serem ministradas por convidados nacionais e internacionais, e sete

mini-cursos que abordarão alguns aspectos da Pedagogia Waldorf. Entre os palestrantes estão
Constanza Kaliks, Nilson José Machado e Jonas Bach Junior. Haverá apresentação de
projetos e de trabalhos acadêmicos vinculados à Pedagogia Waldorf.
24 e 25/out
Brooklinfest Homenagem aos 100 anos da PW e a Escola Waldorf Rudolf Steiner e Escola de
Resiliência Horizonte Azul.

Assessoria de imprensa
Um conjunto de matérias em sendo feitas trazendo como tema central os desafios dos
100 anos de nossa pedagogia.
O Estado de S Paulo - https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ensinowaldorf-completa-100-anos-em-expansao-no-brasil,70002834558
http://www.folhadaregiao.com.br/2019/05/19/Ensino-Waldorf-completa-100anos-em-expansao-no-Brasil
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2019/05/19/ensinowaldorf-completa-100-anos-em-expansao-no-brasil.htm
https://www.msn.com/pt-br/noticias/educacao/ensino-waldorf-completa-100anos-em-expans%C3%A3o-no-brasil/ar-AABzLI8?li=AAggV10
desafios-da-educacao-promovida-pela-federacao-das-escolas-waldorf-no-brasil
https://istoe.com.br/ensino-waldorf-completa-100-anos-em-expansao-no-brasil/
Folha
de
S
Paulo:
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/lauramattos/2019/07/usar-celular-ou-abracar-arvore.shtml
O
Estado
de
S
Paulo
18/06/19
Coluna
Sonia
https://cultura.estadao.com.br/blogs/direto-da-fonte/na-frente-2275/

Racy

-

http://revistapontojovem.com.br/congresso-de-celebracao-dos-100-anos-dapedagogia-waldorf-acontece-esta-semana-na-esalqcom-coordenadoresmundiais-da-campanha/
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/04/escolas-no-vale-dosilicio-nao-usam-computadores-e-tablets.html
Portal Desafios da Educação - portal sobre educação, baseado no RS https://desafiosdaeducacao.com.br/pedagogia-waldorf/
https://familycenter.com.br/pedagogia-waldorf-sera-que-esse-metodo-de-ensinofunciona-para-minha-familia/

https://familycenter.com.br/pais-do-vale-do-silicio/
Revista Ensino Superior / Revista Educação Infantil (em breve)
Jornal O Globo - jornal de maior circulação e mais importante do Rio de Janeiro, um
dos maiores do país (em breve).

Agradecimentos
A FEWB agradece imensamente a parceria com a Associação Pedagógica Rudolf
Steiner (APRS) para a viabilização deste importante evento. Esta é uma parceria
estratégica e estruturante que muito contribui para o movimento Waldorf brasileiro,
especialmente neste momento de reflexão sobre o que temos feito de bom e que deve
ser mantido; sobre o que temos feito e que deve ser revisto e aquilo que devemos

....cuidar, pois ainda está por vir.
Equipe FEWB

