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RESUMO 

 

Esta pesquisa apresenta os diferentes significados da alimentação na Pedagogia Waldorf, nas 

práticas escolares, baseado no depoimento de mães e professoras de uma escola Waldorf de 

Fortaleza, assim como nas observações da mãe-pesquisadora. Foi pesquisada a literatura 

utilizada pela própria escola na formação de professores e na elaboração de seu Currículo, no 

que tange à Alimentação Escolar e a uma possível Educação Alimentar e Nutricional. A 

metodologia de pesquisa eleita foi a qualitativa, conforme MINAYO (1994). Após a pesquisa 

de campo, analisamos os dados coletados à luz das mais modernas teorias de Currículo, 

verificando a possível existência de um Curriculo Oculto, conforme Apple, e inferimos que as 

práticas se aproximam daquelas preconizadas por Steiner, fundador da Pedagogia Waldorf, 

mas se distanciam de seus objetivos de individualizar o olhar sobre a criança, devido à ênfase 

no caráter coletivo da refeição. 

 

 

Palavras- chave: Alimentação Escolar. Educação Alimentar e Nutricional. Pedagogia 

Waldorf. Currículo.  
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ABSTRACT 

This research presents the differents meanings of food in Waldorf Education, according to its 

practices, based on the speech of mothers and teachers of a Waldorf School in the city of 

Fortaleza, as well as in the observations of this mother-reasercher. There was a previous 

search from the literature used by the own school in the studies of  their teachers and the 

creation of their Curriculum, in the matters of School Food and possible Food and Nutritional 

Education. The method of reaserch chosen was the qualitative, according to MINAYO (1994). 

After the field research, the collected data was analysed under the modern theories of 

Curriculum, observing a possible hidden Curriculum, quoting Apple, and it was inferred that 

the practices follow the orientations of Steiner, founder of Waldorf Education, but are distant 

from the goals he meant to achieve, of looking at each child individually, because the school 

enphasys on the aspect of a group meal. 

  

Key-words: School food. Food and Nutritional Education. Waldorf Education. Curriculum.  
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1 INTRODUÇÃO 

 “A vida humana necessita da verificação 

empírica, da correção lógica, do exercício 

racional da argumentação. Mas precisa ser 

nutrida de sensibilidade e de imaginário”.   

Morin 

 

 

A presente dissertação é o resultado de uma investigação dos significados do 

alimento produzido e consumido em uma escola Waldorf de Fortaleza, analisada sob a 

perspectiva do próprio Currículo Waldorf.  

Ao falar de alimentação escolar, os estudos, geralmente, detêm-se ao aspecto 

nutricional. Dentro das escolas, o alimento é, na maioria dos casos, estudado na perspectiva 

da saudabilidade, e a maior preocupação dos programas de alimentação escolar parece ser o 

desenvolvimento de escolhas alimentares saudáveis para a prevenção de doenças relacionadas 

à obesidade e à desnutrição. Tais afirmativas partem da análise prévia de uma pesquisa que 

realizei nos diretórios da CAPES e SCIELO, com as palavras “alimentação” e “escola”, na 

qual constatei que os estudos falam principalmente de Educação Alimentar e Nutricional, 

tema transversal previsto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, e que são abordados em 

uma perspectiva higienista, diante de sua relevância para a saúde física, mediante análise da 

composição dos alimentos e calorias, quase sempre através da apresentação de Projetos 

Interdisciplinares, nos quais o alimento é discutido em sala de aula como que um “apenso” ao 

currículo principal. 

De modo geral, as pesquisas identificadas na busca acima mencionada 

apresentaram predominância de projetos escolares voltados para trazer aos alunos uma 

conscientização acerca da importância de uma alimentação saudável para a prevenção de 

doenças. Falar de alimento, porém, não se limita a essa abordagem. Ao contrário, a Lei 

11.947, de 16 de Junho de 2009, ao tornar obrigatória a inclusão da Educação Alimentar e 

Nutricional (EAN) no processo de ensino-aprendizagem em todas as escolas brasileiras de 

educação básica, sejam elas públicas, particulares ou comunitárias, esclarece que o tema da 

EAN é bem mais amplo e contempla não apenas a promoção da saúde e prevenção de 

doenças, mas também questões relacionadas à identidade, à autonomia e à dignidade da 

pessoa humana, uma vez que esses aspectos também estão relacionados ao bem-estar e à 

qualidade de vida. Alimentação saudável é aquela que “quer seja em casa ou na escola, (...) 
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preserva a vida e o ambiente, dignifica o ser humano e vem impregnada de memórias e 

afetos” (BOOG, 2008, p. 78).  

Do mesmo modo, a alimentação escolar é uma temática que pode ser estudada sob 

vários prismas, mas quase sempre é feita sob o aspecto nutricional. Há uma grande 

preocupação em relação ao conteúdo do alimento. 

Mais, ainda: essa abordagem da alimentação quase que exclusivamente como 

promotora de saúde indica o que a criança deve ou não consumir, quando, na verdade, esse é 

um aspecto extremamente amplo, variável, já que nem todos podem ter acesso aos mesmos 

alimentos, por dificuldade de acesso, por não ter o poder aquisitivo para uma alimentação 

adequada, ou mesmo por motivos de alergias e outras condições que impedem o indivíduo de 

consumir certos alimentos. Deve haver a aproximação do tema com a realidade dos alunos. 

Como constata Bezerra (2012), há a necessidade de   

uma apropriação ativa, crítica, que os levem a pensar sua realidade, estabelecer 

relações e permitir uma leitura questionadora do ideal em função do real, do vivido, 

em suas múltiplas determinações que levam à situação de falta de acesso e 

alimentação adequada por significativa parcela da população (BEZERRA, 2012, p. 

77). 

Deste modo, falar de alimentação na escola de maneira a permitir uma reflexão da 

situação do aluno implica em falar de abundância e/ou de escassez; de fome e/ou de 

desperdício; da origem do alimento, dos meios de produção, das escolhas alimentares, da 

relação entre consumo e mídia, e outros aspectos que possibilitem uma análise crítica do que 

comer. Falar de alimentação não remete somente à presença, mas também à ausência do 

alimento. É imprescindível ver o alimento sob a ótica não apenas da nutrição e da saúde, mas 

também sob os aspectos socioculturais da humanidade. 

A merenda seria utilizada como ilustração para a transmissão de conhecimentos 

referentes a uma alimentação adequada e como elemento de intervenção na 

prevenção de doenças. Essa transmissão se daria através da discussão desse assunto 

nas disciplinas escolares, às quais sugerem ser acrescida a matéria educação 

nutricional como tema transversal, bem como na participação da comunidade escolar 

(alunos, pais, professores, gestores e funcionários) na avaliação e escolha dos 

alimentos, cardápios, etc.” (BARROS, 2002, p. 18 -19). 

Não obstante, a alimentação, em si, encerra uma série de significados sociais, 

comunicando, de algum modo, aspectos culturais, políticos e históricos do grupo que escolhe, 

prepara, serve e consome o alimento.  O comer junto, a comensalidade, “isto é, o atributo dos 

alimentos de mediar as relações sociais, integrar as pessoas, fortalecer a cumplicidade, manter 

e resgatar os vínculos” (BOOG, 2008, p. 19) faz parte também da vivência da alimentação 

coletiva no âmbito escolar. Boog (2008) deixa ainda claro que o rito do lanche escolar 

também faz parte da Educação Alimentar e Nutricional, sendo, nesse aspecto, impossível 

dissociar a alimentação escolar do Currículo. 
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 Assim, partindo de meus conhecimentos prévios a respeito da Pedagogia 

Waldorf, fiz uma pesquisa a respeito da alimentação nas escolas que adotam essa proposta 

pedagógica, mas não localizei qualquer publicação sobre esse tema nas escolas Waldorf. As 

pesquisas realizadas nos repositórios Scielo e CAPES não apontaram qualquer artigo 

relacionado com a temática da alimentação sob a perspectiva da Pedagogia Waldorf. 

Utilizados os indexadores “alimentação”, “educação” e “Waldorf”, a busca não retornou 

qualquer artigo, tese ou dissertação cadastrada nas plataformas. 

O estímulo e a promoção de uma alimentação saudável, da autonomia e da criação 

de um senso de identidade devem ocorrer em todas as escolas brasileiras, independentemente 

de sua orientação pedagógica, mas, especificamente, em relação à Pedagogia Waldorf, existe 

a premissa da liberdade como forma de alcançar a identidade, de maneira que a ênfase do 

Currículo gira em torno do princípio de autonomia educacional do aluno. 

A experiência da liberdade é uma experiência de identidade. O eu só pode se 

identificar no presente, porque ele sempre é. Por isso, a tradução da ideia de 

liberdade é composta pela ideia de autoeducação (BACH, 2013, p. 142). 

 

 Indubitavelmente, a teoria da Pedagogia Waldorf está alinhada com os princípios 

que as políticas públicas sobre EAN mencionam, de modo que a investigação do alimento na 

perspectiva da Educação Waldorf pode trazer contribuições para o estudo da alimentação 

escolar e da própria Pedagogia. 

Diante disso, resta evidente que a temática da alimentação, por sua complexidade 

e caráter transdisciplinar, uma vez que envolve uma série de fatores – saberes, preferências 

alimentares, influências culturais, regionais, históricas e políticas – torna-se um saber 

indispensável para a compreensão da sociedade em que se insere o aluno. 

É indubitável o relevo dessa análise mais acurada das práticas escolares, não com 

o objetivo de verificar o cumprimento da legislação, mas como forma de identificar as 

possíveis contribuições de tais práticas na vida e na formação dos alunos.  

Ficam evidentes, pelo quanto exposto, o ineditismo e a relevância da presente 

pesquisa, a qual faz o recorte da temática da alimentação a partir das práticas escolares 

desenvolvidas na Escola Waldorf, no que concerne à sua relação com o alimento.            

A escolha da Pedagogia Waldorf como tema de pesquisa também traz o cuidado 

de encurtar as distâncias que a separam do meio acadêmico. Como graduada em Direito, 

nunca tinha ouvido falar de Pedagogia Waldorf até 2011, quando iniciei minhas pesquisas 

sobre Educação, e descobri que não apenas conta com quase um século de existência, estando 

presente no Brasil desde 1956, como há uma escola dentro dessa proposta aqui mesmo, em 
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Fortaleza, desde 1991. Aproximar-me dessa instituição para estudar e, eventualmente, 

contribuir com as pesquisas sobre Educação e Alimentação no Brasil foi consequente, 

especialmente quando as iniciativas Waldorf crescem, ano após ano, contando hoje com mais 

de 1.000 instituições escolares no Brasil.  

A coleta dos dados foi feita através de pesquisa bibliográfica, entrevistas e de 

observação direta na escola. Além disso, meus filhos estudaram na Escola Micael de Janeiro 

de 2015 a Abril de 2016, período no qual estive em contato direto com famílias e professores, 

entrevistando e registrando informações em meu diário de campo. Fui eleita representante de 

turma e participei das reuniões de sala e do Conselho de Pais. Nessas ocasiões, pude participar 

ativamente das decisões acerca da alimentação escolar, mantendo-me ainda como 

observadora, sempre registrando impressões, deixando claro na comunidade escolar que as 

contribuições seriam valiosas para minha pesquisa formal. 

 Como roteiro de observação, considerei as seguintes questões: 

1. De que maneira é realizada a seleção do cardápio do lanche das crianças; 

2. De que forma as famílias se envolvem na escolha/aquisição desses alimentos; 

3. Se existe relação entre as práticas alimentares escolares e domiciliares; 

4. Como é o rito diário da alimentação escolar; 

5. De que forma as crianças participam da refeição; 

6. Se as escolhas alimentares das crianças são consideradas durante o processo. 

As entrevistas conduzidas com famílias e professores foram de caráter 

exploratório. Para delimitação dos pais e mães a serem entrevistados, selecionamos, a partir 

das observações das dinâmicas das turmas, famílias de crianças matriculadas na escola no 3º 

ano de 2016 ou no 4º ano de 2016 que tenham estado na escola no ano anterior – 3º ano de 

2015 - ou seja, que tenham participado de vivências relacionadas ao cultivo da terra e preparo 

do pão, que são as principais atividades relacionadas ao alimento dentro das práticas 

pedagógicas do Currículo Waldorf. 

Das professoras, indagamos sobre sua formação e conhecimentos prévios acerca 

da alimentação; questionamos, em relação aos professores da Educação Infantil, sobre sua 

autonomia nas escolhas dos alimentos e os significados das práticas observadas. Quanto aos 

professores do Ensino Fundamental, falamos sobre sua participação durante as refeições 

realizadas pelos alunos e sobre as atividades de horta e do pão. 

As perguntas feitas aos entrevistados versaram sobre as práticas alimentares na 

escola e em casa, a fim de verificar a influência das atividades realizadas na escola sobre os 

hábitos alimentares das crianças em casa, e vice versa. Questionamos sobre a ligação das 
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famílias com a Pedagogia Waldorf para identificar sinais de sujeição às regras, e autonomia 

dos alunos e/ou de suas famílias nas escolhas alimentares. Foram feitas perguntas orientadoras 

acerca do que o aluno come em casa e na escola, considerando os alimentos disponíveis, os 

disponibilizados pelas famílias e os alimentos de preferência da criança. Ouvimos, nesse 

processo, sete mães e um pai, e conduzimos entrevistas com quatro professoras: três da 

educação infantil e uma do ensino fundamental. As questões diziam respeito à 

aceitação/rejeição dos alimentos pelos alunos; participação dos alunos na preparação do 

alimento; práticas alimentares realizadas na escola e em casa, dentre outros pontos. Os nomes 

dos entrevistados foram substituídos por outros, aleatoriamente, para manter o sigilo de suas 

entrevistas. 

O levantamento dos dados foi submetido a análises temáticas para avaliar as 

práticas dos professores: formais, especialmente quanto ao método utilizado para elaboração 

do cardápio, produção dos alimentos e sua distribuição; e estruturais, quanto às orientações e 

decisões para preparação dos alimentos. 

A análise dos dados levou em consideração a pesquisa bibliográfica sobre a 

Pedagogia Waldorf, a legislação brasileira sobre Educação Alimentar e Nutricional e minhas 

vivências pessoais nas práticas alimentares da Pedagogia Waldorf. 

A dissertação foi dividida em quatro capítulos, além da introdução e da conclusão. 

O primeiro capítulo pretende esclarecer mais sobre a Pedagogia e sua base filosófica; o 

segundo capítulo trata do espaço em que se desenvolveu a pesquisa de campo – a escola 

Micael, de Fortaleza, e seus atores – descrevendo a estrutura física, o ambiente e as atividades 

da escola; o terceiro capítulo fala da alimentação no Currículo da Pedagogia Waldorf; e, 

finalmente, traz as práticas escolares na leitura de pais e professores, além de minhas 

observações e vivências pessoais. 
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2 PEDAGOGIA WALDORF: HISTÓRICO E FUNDAMENTOS 

 

“Cada indivíduo poderá escolher para si a 

dieta mais adequada, com o conhecimento das 

forças contidas em cada alimento.”  

Burkhard 

 

A criação da Pedagogia Waldorf deu-se a partir dos conceitos de sociedade 

estabelecidos por um movimento denominado de Antroposofia, uma espécie de filosofia, 

chamada por seus adeptos de Ciência Espiritual.  

Foi Rudolf Steiner quem a idealizou. Nascido no território da atual Croácia, antiga 

Iugoslávia, em 1861, estudou a obra de Kant, Hegel, Schiller, Fichte, Nietzsche e Goethe, 

sendo este último a maior de suas influências filosóficas. A tese de Doutorado em filosofia de 

Rudolf Steiner, “Verdade e Ciência”, sistematizou essa Ciência Espiritual, na qual concluiu 

haver encontrado no campo científico a explicação para suas experiências espirituais. Steiner 

juntou-se, em 1902, ao movimento denominado Teosofia, que estuda assuntos relacionados à 

espiritualidade, ocultismo, cabala, dentre outros pensamentos religiosos. No entanto, devido a 

divergências ideológicas, Steiner criou, dez anos depois, com um grupo de outros dissidentes 

da Teosofia, uma nova sociedade, a qual denominaram Antroposofia. Um de seus seguidores, 

Emil Molt, proprietário da fábrica de cigarros Waldorf-Astoria, convidou Steiner para 

ministrar aulas para seus trabalhadores, que estavam ociosos, devido à falta de matéria-prima, 

decorrente da I Guerra Mundial.  

Após algumas palestras na fábrica, os operários pediram a Steiner que fundasse 

uma escola para seus filhos, baseada nos princípios que lhes expusera. Assim, em 1919, 

surgiu a Escola Waldorf, para crianças de sete a quatorze anos. Pode-se dizer, portanto, que 

Steiner criou não apenas uma Pedagogia, mas toda uma forma de se viver escola e sociedade, 

de maneira que para falarmos das práticas curriculares de uma Escola Waldorf, é preciso 

compreender algumas premissas básicas sobre a filosofia que a embasa. 

2.1 Conceitos fundamentais da Antroposofia 

2.1.1 A trimembração do organismo social 

O primeiro conceito básico é de que o equilíbrio social depende de uma divisão 

em que haja liberdade, igualdade e fraternidade, os quais também devem estar presentes na 
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forma de gerir a escola. Liberdade quanto ao currículo, que foi norteado por Steiner, mas é 

desenvolvido por cada professor de turma da forma que julga pertinente, sem livros didáticos 

ou cartilhas, mas conforme as necessidades de seus alunos, seu local e sua época. 

Fraternidade, no que diz respeito à participação de famílias e professores na gestão escolar, 

nos eventos de celebração, no auxílio mútuo e colaboração para que haja harmonia nas 

relações. Igualdade quanto às decisões jurídico-administrativas, em assembleias e conselhos 

formados por pais, mães e professores. 

2.1.2 A quadrimembração do organismo humano 

Segundo conceito básico: o homem seria “portador” de quatro processos – os três 

reinos da natureza (animal, vegetal, animal) e o “Eu”, o qualificador da individualidade 

humana. Todos os seres são compostos de matéria, inclusive os seres inanimados. O reino 

mineral, por exemplo, possui corpo físico. Há outros elementos que precisam estar presentes 

para que estejamos diante de um ser humano. A matéria física de um homem, sem vida, não é 

um homem, mas apenas uma forma humana. Assim, a vida é um elemento imprescindível. 

Porém, os seres do reino vegetal também são possuidores de vida. Essa vida foi denominada 

pela Antroposofia de corpo etérico. O corpo etérico só não está presente no reino mineral, mas 

está presente nos demais reinos, proporcionando o ciclo de desenvolvimento presente nos 

seres vivos em geral – nascer, crescer, reproduzir-se e morrer. O corpo etérico nas plantas foi 

observado por Goethe, conforme nos relata Burkhard (2009): 

Segundo Goethe, a planta em estado de semente, onde todas as forças formativas 

estão contidas, através da luz, calor e água, quando colocada na terra, germina e 

cresce, provocando movimentos de contratação e expansão. Surge então o elemento 

rítmico do crescimento, próprio dos seres vivos. Ocorre igualmente uma 

metamorfose, ou seja, transformação de um elemento para outro em outro plano. (...) 

Esta planta arquetípica de Goethe e o método de observação goetheanístico da planta 

igualmente nos levam à imagem etérica da planta (BURKHARD, 2009, v. 1, p. 17,). 

 

Porém, se os vegetais possuem corpo etérico e não podem, como nós, pensar e 

agir conscientemente, é certo que possuímos algo além do corpo etérico. A capacidade de 

locomover-se, de ter sensações e instintos é chamada pela Antroposofia de corpo astral. O 

reino animal possui o corpo astral, portanto o ser humano distingue-se ainda dos outros 

animais pela capacidade de autoconsciência, e esse elemento a Antroposofia chamou de corpo 

espiritual, natureza espiritual, ou o “Eu”. Assim, diferentemente do conceito da Biologia 

tradicional, o homem não pertence ao Reino animal, mas é um ser que possui todos os reinos 

em si, como parte do imenso cosmo em que vivemos e nos relacionamos. 
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2.1.3 A trimembração do “Eu" 

O terceiro conceito básico é a divisão do “Eu” em três partes: o pensar, o sentir e 

o querer. Essas partes precisam estar em equilíbrio.  

O pensar está ligado à cabeça. O sentir está ligado ao tórax e ao coração, que são 

responsáveis pelo ritmo do organismo. E o querer é o movimento, a vontade, que se expressa 

pelo abdome e pelos membros, nosso sistema sensório-motor. 

A crítica que Steiner faz aos modelos educacionais que antecederam a criação da 

Pedagogia Waldorf é que se concentravam exclusivamente no pensar, enquanto sua proposta 

era de uma educação que contemplasse o “Eu” em sua completude. 

2.1.4 Os setênios 

Quarto conceito básico: a divisão da biografia humana em períodos de sete anos, 

sendo o primeiro deles (de 0 a 7 anos), a base do desenvolvimento físico, e o segundo (de 7 a 

14 anos), a base do amadurecimento emocional. 

O corpo físico é formado ao nascer, e segue em pleno desenvolvimento, porém 

entre os seis e sete anos, com a troca dos dentes, todos os ossos estão formados, crescendo 

apenas em tamanho. A Antroposofia considera que a partir daí o corpo etérico passaria a se 

desenvolver de forma mais intensa. Essa é a idade na qual a Pedagogia Waldorf recomenda 

que se inicie a alfabetização das crianças, pois antes disso a criança ainda não estaria madura 

para iniciar esse aprendizado, uma vez que, com o corpo etérico imaturo, a criança ainda não 

seria capaz de assimilar apropriadamente abstrações.  

O corpo anímico, ou seja, a alma, estaria em pleno desenvolvimento da 

maturidade sexual, no terceiro setênio, a partir dos catorze anos de idade. E o corpo espiritual, 

desenvolver-se-ia no quarto setênio, após os vinte e um anos de idade. 

2.1.5 Os quatro temperamentos 

Quinto conceito básico: a personalidade do indivíduo é influenciada por um 

temperamento predominante dentre os quatro temperamentos (fleumático, colérico, sanguíneo 

e melancólico), baseado nos quatro elementos naturais relacionados por Eurípedes, na Grécia 

Antiga (água, fogo, terra e ar). 



19 

 

Essa teoria foi criada pelo filósofo grego Hipócrates e desenvolvida pelo médico 

romano Galeno1. Segundo Steiner, os temperamentos teriam influência astral, e, portanto, 

igualmente se beneficiariam ou se prejudicariam de determinadas categorias de alimentos 

influenciados pelos astros que a eles se opõem, conforme vemos no quadro2 a seguir:  

   Quadro 1 - Influência dos astros 

  Fonte: Elaboração do autor. 

 

Essa relação dos astros com os temperamentos e com os alimentos é descrita por 

Steiner como uma regência planetária que incide sobre o crescimento e desenvolvimento das 

plantas no Planeta Terra, de modo que, para equilíbrio de nosso organismo, deveríamos 

consumir um cereal diariamente, pois são os cereais que fazem o homem erguer-se, e, de 

acordo com o regente que o influencia, os cereais deveriam ser consumidos como mostramos 

a seguir3: 

               Quadro 2 - Consumo de cereais de acordo com o dia da semana 

DIA DA SEMANA REGENTE CEREAL 

Segunda-feira Lua Arroz 

Terça-feira Marte Cevada 

Quarta-feira Mercúrio Painço 

Quinta-feira Júpiter Centeio 

Sexta-feira Vênus Aveia 

Sábado  Saturno Milho 

Domingo  Sol Trigo 

               Fonte: Elaboração do autor. 

2.1.6 Os doze sentidos 

A Antroposofia considera que o ser humano tem não apenas cinco sentidos (visão, 

audição, paladar, olfato e tato), mas doze, sendo os demais: o sentido do movimento, do 

equilíbrio, da temperatura, o sentido vital, o sentido da palavra, o sentido do pensar e o 

sentido do eu. Não exploraremos esses conceitos porque não são mencionados pelos agentes 

durante nossa pesquisa, mas devido aos conceitos da Pedagogia Waldorf, consideramos 

importante destacar aqui. 

                                                 
1 MONTANARI, 2008, p.84. 
2 Elaboramos este quadro a partir dos conceitos de Hipócrates (colunas 1 e 2) e Steiner (colunas 3 a 5). 
3 STEINER, 1993. 

Temperamento Fluido Corpo Influência Indicação Alimentar 

Melancólico Bílis negra Físico Lua Alimentos que cresçam bem 

perto do Sol (frutas e cereais) 

Fleumático Fleuma Etérico Vênus Evitar alimentos que cresçam 

sob a terra, como as raízes 

Sanguíneo Sangue Astral Marte Legumes e raízes que crescem 

sob a terra 

Colérico Bílis “Eu” Sol Evitar elementos calóricos e 

excitantes 
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As vivências são valorizadas nas práticas escolares para que os conceitos não 

sejam apreendidos somente com o pensamento, mas com os sentidos.  

O ser humano não se articula somente entre percepção e conceito; aquilo que 

percebemos relaciona-se, também, com nossa referência individual, nossa particularidade, 

expressada em nossos sentimentos manifestados em prazer e desprazer. O sentir é outra 

dimensão humana que participa no processo de apreensão, interferência e ação sobre o 

mundo. Enquanto o pensar nos faz participar do universo geral, o sentir nos faz retrair em 

nosso mundo particular. O sentimento é que estabelece a subjetividade humana, é a relação do 

mundo externo para com o nosso eu (BACH, 2013, p. 38).Os cinco sentidos mais conhecidos 

são mencionados pelos agentes de nossa pesquisa, portanto falaremos um pouco mais a 

respeito de cada um deles: 

O OLFATO 

A percepção olfativa se dá por meio da atmosfera, do elemento ar, através da 

membrana olfativa do ser humano. Apesar de não termos o olfato tão desenvolvido quanto o 

de outros animais, é inquestionável a importância desse sentido na alimentação, já que, em 

geral, não apreciamos um alimento sem cheiro e rejeitamos um alimento com cheiro 

desagradável. 

Na Antroposofia, diz-se que o que emana do alimento são “forças aromáticas 

cósmicas”, que permitem ao ser humano alcançar o “substrato material da consciência” 

(BRUNO, p. 12). 

 

O PALADAR 

O sabor dos alimentos é obtido através de sua interação com o “elemento aquoso, 

no caso o líquido salivar” e consiste na parte consciente do processo digestivo. Só 

apreendemos os sabores durante a introdução dos alimentos na boca, que é a fase inicial da 

digestão. As demais fases ocorrem involuntariamente em nosso organismo.  

A mastigação é considerada uma força motora do querer, da vontade, do fazer. 

Durante o processo de mastigação, a sensação dos sabores pode desencadear o prazer, 

despertar a memória e outras experiências relacionadas ao sentimento. Não são os nutrientes 

energéticos dos alimentos que reconhecemos com o paladar, mas sim os componentes que 

despertam os sabores. Assim, Steiner afirma que o sabor é a representação do macrocosmo 

(universo) em contato com o microcosmo (homem). 

 

A VISÃO 
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A apreensão dos sentimentos pelo sentido da visão é inegável: ver um alimento 

agradável ao olhar pode abrir o apetite e fazer o organismo produzir saliva. Através da visão, 

podemos identificar um alimento como agradável ou repulsivo, por isso explorar o aspecto do 

alimento pode despertar novas sensações que podem contribuir para o prazer no ato da 

alimentação.  

 

A AUDIÇÃO 

O som que se propaga no ar está relacionado ao elemento aéreo. Os sons 

relacionados ao momento da alimentação também podem influenciar a apreciação do ato de 

comer: música agradável ou silêncio podem contribuir para o prazer de uma refeição; excesso 

de ruído ou música em alto volume podem contribuir para uma refeição desagradável. 

 

O TATO 

Através do tato, o ser humano percebe o acolhimento, muito além da sensação de 

frio ou quente, duro ou mole, áspero ou macio. O sentido do tato está presente nos elementos 

terra e fogo, na ação transformadora dos seres humanos, em seu querer, que é manifesto 

através de seu corpo físico. 

2.1.7 A importância do ritmo na alimentação 

Falar sobre a alimentação na Antroposofia sempre nos remete a um conhecimento 

anterior da humanidade, que vai mais além dos processos históricos e ingressa no campo 

espiritual da criação do homem. 

Segundo a Antroposofia, os processos de industrialização afastam o homem do 

alimento em seu estado natural, desvitalizam o alimento, e isso vai além da nutrição do corpo 

físico. Essa chamada Ciência Espiritual contempla a vitalidade anímica do indivíduo, e, por 

isso, o alimento não apenas atende às necessidades físicas do homem, mas também às 

necessidades espirituais, o que teria relação com a origem de cada alimento dentro de uma 

organização do cosmo. 

Considerando essa abordagem holística do homem, a alimentação tem um caráter 

diferenciado para a Antroposofia. O alimento é visto não apenas como uma fonte de energia 

física, mas, também, de energia vital. Enquanto, por um lado, o alimento dá força e energia 

para o corpo realizar suas atividades metabólicas, por outro lado, intoxica e adoece o 

organismo, que o combate e processa de modo a neutralizar essas forças nocivas. Ou seja, o 
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processo pelo qual o alimento passa ao adentrar nosso organismo, é visto pela Antroposofia 

como patológico para o organismo humano. Em tese, qualquer alimento nos é estranho e 

causa adoecimento. São nossos órgãos internos que combatem esse processo e extraem 

nutrientes, expelindo aquilo que resta. Transformamos a matéria viva em matéria inerte, 

desvitalizamos o alimento e o transformamos em mineral, que é absorvido por nosso 

organismo. No entanto, se não nos alimentarmos, pereceremos. O ato de comer, portanto, 

combate as forças do alimento para poder lutar contra as forças que poderiam levar à 

desvitalização do organismo e consequente transformação em matéria inorgânica, em mineral, 

em pó.  

Por essa razão, Steiner afirma que 

  
Não comemos para ter em nós este ou aquele alimento, mas sim para podermos 

desenvolver em nós as forças que triunfem sobre o alimento. Comemos para resistir 

às forças da Terra e vivemos sobre ela graças a esse contínuo ato de oposição 

(STEINER apud BURKHARD, p. 46).  

 

Esse processo contínuo é realizado pelo nosso sistema metabólico, através da 

digestão. Apesar de não termos consciência dos atos praticados internamente em nosso 

organismo, 

 
No momento em que o alimento chega à boca, ele deixa de obedecer às leis do 

mundo exterior e se submente às condições vigentes no próprio organismo. As 

transformações que um alimento sofre quando exposto ao meio ambiente externo 

são totalmente diferentes às que sofre no trato gastrointestinal. Fora do organismo, 

sob influência dos microrganismos, as proteínas se putrefazem, o açúcar fermenta e 

as gorduras ficam rançosas. Quando este tipo de transformação ocorre no interior do 

organismo humano, então é patológico. Os membros supra-sensíveis do ser humano 

devem estar em constante atividade para impedir a decomposição das substâncias 

(BURKHARD, v. 1, p. 49). 

 

Burkhard (2009, v. 1, p. 49) explica ainda que o processo digestivo, em um 

organismo sadio, iniciado pela boca, através da mastigação, segue o ritmo de cada órgão do 

corpo humano, e, portanto, para uma boa digestão é importante que todo o organismo 

mantenha um ritmo adequado, ou seja, conceda um tempo para o dispêndio de energia 

existente no ritmo alimentar. E o ritmo do sistema metabólico humano exerce grande 

influência sobre a vida humana, pois, segundo Steiner 

Só o sistema metabólico-motor é passível de cansaço. Esse se cansa e transmite seu 

cansaço aos outros sistemas. Mas por acaso o sistema rítmico poderá cansar-se? 

Não, ele não pode, pois se o coração não pulsasse por toda a vida incansavelmente, 

sem qualquer tipo de fadiga, se a respiração não fosse contínua e incansável durante 

toda a vida, sem qualquer tipo de fadiga, não poderíamos viver. O sistema rítmico 

não se cansa. 

 

Se estivermos cansando muito nossos alunos com alguma coisa, isso prova apenas 

que na idade correta, entre os sete e os catorze anos, estamos pouco voltados para o 
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sistema rítmico – que, por sua vez, vive totalmente no âmbito imagético e é a 

expressão disso. Se os senhores não estruturarem de modo imagético a aula de 

aritmética, a aula de escrita, estarão cansando a criança (STEINER, 2013, p. 67-68). 

 

Vemos, assim, que a alimentação do ser humano está intrinsecamente ligada ao 

ritmo do organismo, e, consequentemente, à capacidade do aluno de aprender, posto que 

também causa influência na sua disposição física e mental. 

2.1.8 O caráter curativo da alimentação 

Como dito, o alimento faria parte de um processo de equilíbrio das forças atuantes 

no ser humano. Desse modo, a visão de Steiner sobre uma educação terapêutica também traz 

no alimento um envolvimento com esse processo de cura. Steiner espera que o professor “seja 

capaz de olhar com sutileza para todas as manifestações vitais da criança; pois muitas coisas 

já são intrínsecas a essas manifestações quando a criança é recebida na escola.” (1993, p. 71) 

Passa, então, a propor ao professor um trabalho de percepção das necessidades alimentares da 

criança, não no aspecto nutricional como o conhecemos hoje, mas no aspecto da nutrição 

anímica, ou seja, da vitalidade da alma, como vemos no exemplo a seguir: 

 
Quando uma pessoa possui grande autonomia e tende muito ao egoísmo, deve comer 

pouco açúcar concentrado, pois açúcar estimula a independência. Se, do contrário, 

alguém está sem consistência interna e externa e acredita sempre dever necessitar de 

imitação e apoio, deve comer sobejamente açúcar, para tornar-se independente 

(1993, p. 30). 

 

Diante disso, um dos conhecimentos primordiais do educador dentro da 

Pedagogia Waldorf é identificar o temperamento predominante da criança – mesmo sabendo 

que ainda estão se formando as personalidades, e que sempre estarão presentes elementos de 

todos os temperamentos – para que a alimentação possa ajudá-la em seu desenvolvimento e 

desempenho escolar. 

De acordo com Steiner, a Pedagogia Waldorf é “portadora de um caráter 

terapêutico. Todo o próprio método de ensino e educação está orientado para atuar 

proporcionando saúde à criança”, por essa razão os professores precisariam “desenvolver um 

olho clínico para essas coisas” (1993, p. 17-18). 

Os alimentos, nesse contexto, são elementos que podem acarretar em adoecimento 

ou cura. Como exemplo dessas orientações, citamos as seguintes: 

Quando se têm na escola crianças desatentas, que desenvolvem superficialidade 

fugaz, é possível constatar que seu organismo não elabora corretamente o elemento 

salgado. Se o caso for especialmente, em geral não bastará aconselhar a adição de 

sal aos alimentos. Notar-se-á, por qualquer displicência ou ignorância, os pais os 

salgam muito pouco; então se poderá ajudar com conselhos. Mas também pode ser 
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que o organismo como tal se recuse a absorver o sal. Em tal caso, ajuda-se a 

absorção salina utilizando combinações de chumbo numa dosagem 

proporcionalmente bem diluída. Ora, o chumbo é o que estimula o organismo a 

elaborar corretamente o sal, até um certo limite. Se este é ultrapassado, naturalmente 

o organismo adoece (1993, p. 11-12). 

 
“Há pais que superalimentam seus filhos, enquanto pequenos, com toda sorte de 

bombons, etc. Tais crianças, quando vêm à escola, sempre se tornam alunos que só 

querem preocupar-se consigo mesmos – tanto anímica quanto espiritualmente, e, 

como decorrência, também corporalmente; elas começam a “incubar” quando não 

sentem suficientemente o doce em seu organismo, tornando-se nervosas, irritadiças 

ao lhes chegar pouco açúcar. (...) É preciso, pois, cuidar para que os alimentos sejam 

corretamente adicionados de açúcar. Porém, pode ocorrer que todo o organismo se 

recuse, de certa maneira, a elaborar corretamente a substância açúcar. Nesse caso 

deve-se ajudar novamente esse organismo ministrando-lhe prata em doses sutis 

(STEINER, 1993, p. 17) 

 

Cabe aqui ressaltar que Steiner também desenvolveu a chamada Medicina 

Antroposófica e que as escolas Waldorf são orientadas a ter o apoio de um médico escolar, 

com formação antroposófica, para auxiliar professores e pais nessas questões. 

 Vê-se, assim, que a alimentação da criança na Pedagogia Waldorf está 

relacionada à saúde em um aspecto mais abrangente que a nutrição, de maneira que, apesar de 

não haver orientações específicas quanto à alimentação escolar, demonstra que professores 

devem orientar os pais quanto ao alimento a ser ingerido pela criança, com um olhar 

individualizado, considerando seu temperamento e suas necessidades físicas específicas. 

 Tais conceitos muitas vezes encontram respaldo na ciência tradicional, porém nas 

Escolas Waldorf permanecem como referências da ciência espiritual, que permeiam todas as 

práticas curriculares da escola. Esse modelo educacional, criado há quase um século, 

permanece sendo praticado como foi idealizado, e o aumento pelo interesse por escolas que 

seguem na contramão de um mundo globalizado que investe cada vez mais em acesso às 

novas tecnologias e informatização merece um olhar mais detido sobre essa Pedagogia.  

2.1.9 O “Rubicão”: a crise dos nove anos 

A criança, por volta dos nove anos de idade, geralmente passa por uma fase 

cercada de medos – da morte, do abandono, de perder entes queridos – muitas vezes 

acompanhada de pesadelos, insônia e prantos sem motivo aparente, ou seja, uma fase de 

insegurança. De acordo com Steiner, essa criança passa por uma crise, um período de 

mudança, ruptura e reorganização que foi chamado por ele de “rubicão”. Esse nome vem do 

rio homônimo na Itália (em latim, Rubico, e em italiano, Rubicone), cuja passagem era 

proibida durante o Império Romano. Todavia, o Imperador Júlio César, no ano de 49 a.C., 
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após ter derrotado os gauleses, em perseguição a Pompeu, decide “lançar a sorte” e atravessar 

o rio, mesmo sabendo do risco que corria; no entanto, suas tropas passaram em segurança. 

 De acordo com Steiner, a criança dessa faixa etária também atravessa um rito de 

passagem, que lhe aparenta ser mais temorosa do que realmente é. Segundo a Antroposofia, o 

ser humano, formado fisicamente até os sete anos de idade e começando a formar-se 

animicamente, finalmente passa a adquirir consciência de quem é e de que está desconectado 

do cosmo. O homem que se percebe nu é uma metáfora, por isso a referência ao período dos 

nove anos como a “queda do Paraíso”. 

De acordo com Bach 

 
A estrutura curricular da Pedagogia Waldorf foi planejada levando em conta a 

transformação que acontece na relação entre percepção e pensar durante toda a fase 

de desenvolvimento infantil. Especial atenção merece a fase denominada por Steiner 

de rubicão, quando entre os nove e dez anos a criança “cai do paraíso” e o pensar 

adquire uma qualidade intelectual que não possuía antes, as imagens recebidas até 

então, não são mais suficientes, é o primeiro degrau para a abstração, é quando a 

criança se percebe mais afastada do mundo circundante. Essa unidade de perceber a 

si mesmo e ao mundo como um só acontece até esta fase (BACH, 2013, p. 38).  
 

  A maneira de contribuir para que esse movimento natural da criança ocorra da 

forma mais tranquila possível é possibilitar que ela se sinta segura, e isso se dá à medida que 

ela se percebe agente transformadora do mundo, capaz de tornar sua vontade em ação e 

construção de sua própria vida. Por essa razão, o Currículo do 3º ano traz os contos do Antigo 

Testamento (Adão e a expulsão do Paraíso, Noé e o dilúvio, Abraão e o deserto, José indo 

para o Egito, Moisés saindo do Egito, todas essas figuras em representação a uma separação 

do homem e da mulher de seu lar e sua ação no sentido de construir uma nova vida); as 

profissões “primordiais”, assim consideradas aquelas que trabalham diretamente a matéria 

bruta em algo útil para a humanidade (o ferreiro, o padeiro, o lenhador, o pescador, o 

oleiro...), como uma forma de visualizar a imediata ação transformadora da mão humana; a 

construção de uma casinha, que pode ser das mais variadas formas, tamanhos e materiais, 

conforme decisão do professor, mas devem trazer a proposta da criança criar um abrigo; o 

cultivo da horta e da roça, desde a limpeza do terreno, o plantio da semente, a colheita dos 

alimentos, o preparo da farinha, culminando com o fazer do pão, em forno de barro também 

preparado pelas próprias crianças. Esses processos foram dimensionados para serem ações 

rítmicas e curativas para as crianças do 3º ano – as crianças em pleno “rubicão”. 

De acordo com Steiner, essas imagens irão reverberar nas próximas fases da vida, 

e quando a criança estiver apta a absorver conceitos teóricos – a partir dos doze anos – poderá 

trazer de volta essas imagens nas aulas sobre os conceitos relativos ao homem e ao meio 
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ambiente, ou seja, nas aulas de ciências, biologia e química. As dúvidas e observações que as 

crianças porventura apresentem aos nove anos são desestimuladas, não respondidas ou 

respondidas através de contos ou outras figuras imagéticas, para começarem a ser trabalhadas 

somente a partir dos doze anos de idade.  

As histórias do Antigo Testamento são contadas não em seu caráter histórico ou 

científico, mas como se fossem contos de fada, preferencialmente sem leitura, posto que a 

Pedagogia compreende que 

O ensino vivo pressupõe permear a educação com experiências estéticas fecundas. 

Na prática diária, isto significa que o professor Waldorf conta as histórias que sabe 

de cor, justamente porque decorar significa que ele passa por um processo de 

vivificar a narrativa em si mesmo, significa que ele sabe pelo coração, “du coeur”, 

pelo próprio sentimento. Ainda que o decorado, simplesmente, não garanta a 

vivacidade, ele não é o alvo a que se quer chegar, é o ponto de partida; pois, mais 

além, espera-se pela dramaticidade com que a narrativa vem à tona, permeando a 

fala, os gestos e a presença com força e vivacidade. Steiner coloca (1996, p.31), “o 

que importa é a maneira como se contam as histórias. Por esse motivo, um conto 

bem narrado nunca pode ser substituído por uma leitura” (BACH, 2013, p. 58) 

(grifo nosso). 

  

Deste modo, o professor Waldorf deve não apenas conhecer as histórias contidas 

no Antigo Testamento, compreender sua importância em ser contada às crianças de nove anos 

de idade.  

O professor se alimenta disso, desses significados. Ele não vai explicar, ele vai 

vivenciar; a atividade em sala de aula tem a ver com o que o professor transmite 

para a criança daquilo que ele viveu (PROFESSORA ALINE). 

 

Em resumo, os conceitos básicos da Antroposofia necessários para o estudo da 

Alimentação na Pedagogia Waldorf são os seguintes: 

        Quadro 3 - Conceitos básicos da Antroposofia 

Conceito Significado 

A Trimembração do Organismo Social Liberdade, igualdade e fraternidade 

A Quadrimembração do Organismo Humano Corpo físico, etérico, anímico e astral 

Trimembração do Eu Pensar (cabeça), sentir (tórax e abdome), querer 

(membros) 

Os Setênios Períodos em que se dividem as fases do 

desenvolvimento humano, sendo que os 

primeiros marcam o desenvolvimento físico (0 a 

7 anos), etérico (7 a 14 anos), anímico (14 a 21 

anos), e espiritual (21 a 28 anos). 

Os Doze Sentidos Olfato, paladar, tato, visão, audição, movimento, 

equilíbrio, da palavra, sensorial, vital, do pensar 

e “do eu”. 

Os Quatro Temperamentos Fleumático, Colérico, Sanguíneo e Melancólico 

O Ritmo Movimento natural e individual de cada ser 

humano que é regido pelo coração e pelo tórax e 

é impactado pelas diversas  

A Natureza do Alimento Doença e cura 

O Rubicão Fase de insegurança que atravessa a criança por 

volta dos nove anos, ao se perceber independente 
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do cosmo. 

      Fonte: Elaboração do autor 
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3 A ESCOLA MICAEL 

 

A Escola Micael é a única escola Waldorf de Fortaleza. Criada pela Associação 

para o Desenvolvimento da Antroposofia, sua mantenedora, está instalada no bairro Luciano 

Cavalcante. É uma escola particular, com mensalidades de valores similares ao de grandes 

escolas particulares da cidade, mas gerida de forma comunitária, sem fins lucrativos, contando 

com a colaboração dos pais, através de serviços ou doações, para a realização de benfeitorias. 

A administração fica a cargo de uma Diretoria composta por pais e professores, eleitos 

também por estes para mandatos de três anos. O Conselho de Famílias, formado por 

representantes de cada turma, é consultivo, e o Conselho de Professores, deliberativo.  

 A escola possui estrutura em madeira e alvenaria. Dispõe de quadra esportiva, piscina, 

horta e pomar, salas de administração e de aula, da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 

II. Sob as frondosas árvores existentes na escola, as crianças brincam ou observam uma 

iguana, uma família de saguis; grilos, besouros e outros insetos. Em uma manhã algumas 

crianças encontraram um gambá preso em um buraco no muro. 

   O bairro ainda é um local bucólico e tranquilo, com praças arborizadas, algumas 

plantadas pelos próprios moradores, e muitos animais silvestres. Pode-se avistar baobás, 

bambuzais e outras espécies que não são nativas, mas que são trazidas pela comunidade como 

doações à posteridade. Muitos pais e professores mudaram-se para bairros próximos à escola 

por terem escolhido essa educação para seus filhos, mas há pessoas morando nas mais 

diversas regiões de Fortaleza, não sendo assim a escola uma comunidade de moradores do 

entorno, mas sim de pessoas que se identificam com a proposta pedagógica Waldorf.  

 A escola nem sempre esteve naquela localização. Quando de sua fundação, 

funcionava no bairro da Aldeota. Atualmente a escola fala na possibilidade de adquirir um 

terreno em uma localidade mais distante e construir um prédio mais espaçoso e mais 

apropriado à proposta pedagógica da escola, com uma área mais ampla para as crianças 

brincarem e com espaço para a construção das salas para abrigar um futuro ensino médio. 

Esse projeto, porém, ainda não chegou ao papel, está sendo sonhado por seus idealizadores. 

3.1 Educação Infantil – O “Jardim” 

A Educação Infantil, chamada de “Jardim”, divide-se em duas séries: Maternal e o 

Jardim de Infância, propriamente dito. Cada turma de Maternal abrange crianças de um a três 

anos, e cada turma de Jardim recebe as crianças de quatro a seis anos.  A Micael possui, 
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atualmente, quatro turmas de Maternal e quatro turmas de Jardim. As salas de aula não 

possuem carteiras ou lousas, lembrando pequenas casas com cozinhas equipadas com pia, 

fogão e utensílios e móveis de madeira, como mesas baixas e compridas com cadeirinhas ao 

seu redor. Pelos cantos se vê cestos de palha ou caixotes com materiais que as crianças 

descrevem como brinquedos: cordas de tricô de lã (cobras), galhos secos (espadas), sementes 

(comidinha), pedaços de madeira (torres), pedras (preciosas), cortes de tecidos (cabanas e 

capas de príncipes e princesas) e o que mais a imaginação dos pequenos alunos puder criar. 

Brinquedos acabados há poucos, mas geralmente são bonecas de pano ou tricô confeccionadas 

pelas próprias professoras e famílias das crianças. As paredes internas são pintadas em  tons 

pasteis, conforme orienta a Arquitetura Antroposófica, baseada na Teoria das Cores de 

Goethe. As salas do Jardim de Infância estão voltadas para um espaço sombreado por diversas 

árvores, com muita areia e alguns brinquedos de corda e madeira e de pneus velhos, que mais 

parece um quintal convidativo a descobertas. 

A Pedagogia Waldorf trabalha essa estrutura física e etária com a finalidade de 

evitar a escolarização precoce e refletir o ambiente familiar. As faixas etárias mistas em cada 

turma pretendem colaborar com o desenvolvimento infantil, com crianças mais velhas 

ajudando a cuidar das mais novas, e as mais novas aprendendo pela imitação das mais velhas. 

Os tons de rosa nas paredes trazem o aconchego uterino. A ausência de carteiras deixa claro 

que não há o que se falar em pré-escola. As crianças não são apresentadas a letras e números 

até os sete anos de idade. E a escola recomenda que, se a família tiver como manter a criança 

em casa, faça-o até que ela tenha, pelo menos, três anos de idade. 

Durante as atividades letivas, pais e mães não têm autorização para entrar em sala 

de aula, e sua permanência nos corredores é desestimulada pela equipe pedagógica para evitar 

prejudicar a concentração dos alunos nas aulas e a interferência de ruído ou de movimento 

externo. Minha presença na escola enquanto pesquisadora foi autorizada, porém a entrada em 

uma sala do Jardim foi autorizada apenas em uma ocasião específica, depois que as 

professoras sentiram-se seguras de que isso não iria interferir no ritmo das crianças. Todos 

esses cuidados me foram gentil e previamente justificados pela escola, porém limitaram a 

análise da distância entre a teoria e a prática escolar. 

As professoras do Jardim são também chamadas de Jardineiras, e possuem a 

mesma formação dos professores do Ensino Fundamental: formação em Pedagogia Waldorf. 

As jardineiras costumam realizar práticas de artes manuais, dentro ou fora do curso de 

formação, como: tricô, crochê, bordado e costura, sendo que somente o tricô de dedo é 

ensinado às crianças de até seis anos, mas as demais habilidades são valorizadas enquanto 
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crescimento pessoal ou para a contribuição com a criação de artigos para as crianças e para a 

escola. 

As Jardineiras da escola Micael preparam o lanche das crianças nas salas de aula. 

O cardápio fica a critério de cada professora, e os insumos são adquiridos pela família de cada 

criança, em sistema de rodízio semanal. Neste ano de 2016, as jardineiras trabalharam um 

cardápio único e decidiram também passar a preparar o almoço, que antes era terceirizado. 

Assim, em caráter experimental, o almoço está sendo feito de maneira compartilhada: uma 

jardineira prepara o arroz, outra cozinha a carne, a terceira faz o feijão e a quarta monta a 

salada, por exemplo. O cardápio pregado na porta de uma das salas nos primeiros meses do 

ano foi este: 

 Quadro 4 - Cardápio 

 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 

LANCHE Banana, 

tangerina e 

castanha do 

Pará 

Laranja e maçã Manga e uva Coco, castanha 

de caju e uvas 

passas 

Salada de 

mamão, goiaba, 

abacaxi e 

banana. 

ALMOÇO Espaguete e 

blanquet de 

peru com 

queijo ralado 

Frango, arroz 

integral e feijão 

 

Espaguete com 

carne moída 

 

Carne, arroz 

integral e feijão 

 

Peixe e arroz 

integral 

 Fonte: Elaboração do autor 

O cardápio é revisto periodicamente, e cada professora leva em consideração as 

crianças com restrições alimentares decorrentes de motivos de saúde.  

Os preparativos para o almoço se iniciam logo que a professora chega ou logo 

após o término do lanche, enquanto as crianças brincam ou realizam outra atividade. Quando 

está pronto, as auxiliares distribuem de sala em sala as partes que lhes cabem do almoço – 

sem fardamento, e algumas usando aventais, circulam como vizinhas que compartilham entre 

si uma refeição pensada de maneira coletiva. 

3.2 Ensino Fundamental – O “Grau” 

 

A sensação de que não se está diante de uma escola acaba ao atravessar a cerca de 

madeira que divide o Jardim de Infância do Ensino Fundamental, chamado por eles de “grau”. 

As salas de aula do grau parecem ter sido transportadas da Alemanha de 1919 para a Fortaleza 

de 2016, com carteiras de madeira individuais ou duplas, enfileiradas em direção ao quadro 

negro de giz. Nas paredes, também pintadas levando em consideração a Teoria das Cores de 

Goethe, já se vê letras e cartazes pendurados, mas a maior parte da decoração é composta 

somente pelas aquarelas dos alunos. Agulhas de tricô, novelos de lã e trabalhos em argila 
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demonstram que boa parte das atividades dos alunos se dedica aos trabalhos manuais. De fato, 

esta é uma disciplina obrigatória no currículo Waldorf. 

Há somente uma turma para cada série do grau, porém, este ano, não há turma de 

oitavo ano, pois em 2015 havia somente um aluno de sétimo ano, e a família, juntamente com 

a escola, decidiu que a criança acompanharia a turma do oitavo ano. Na porta das salas foram 

pregados letreiros em tecido, bordados à mão, indicando a série e o nome do professor da 

turma. No pátio principal há bancos de madeira, local em que permaneci durante boa parte 

dos dias que passei observando a escola e conversando com famílias e professores.  

No Ensino Fundamental, o almoço é obrigatório somente para os alunos que 

permanecem para atividades no turno da tarde, e é terceirizado, sendo entregue na escola por 

uma marmitaria contratada. O lanche da manhã é organizado de acordo com a orientação de 

cada professor, que pode optar por determinar que os lanches sejam individuais ou coletivos, 

no qual cada família fica responsável pelo lanche da turma inteira durante uma semana. No 

terceiro ano, o suco e a fruta são coletivos para toda a turma durante a semana inteira por 

semestre, mas o lanche salgado é opcional e deve ser trazido individualmente por cada 

criança. Por essa razão, bem como pelo Currículo, escolhemos o terceiro ano do Ensino 

Fundamental para estudar as práticas alimentares. 

O currículo de cada ano da Pedagogia Waldorf contém temáticas especificas 

orientadas por Steiner conforme as necessidades da faixa etária. Assim, para compreender o 

porquê das temáticas que perpassam o currículo do terceiro ano, ou seja, por quê Steiner 

considerou importante lidar com questões como a agricultura e a culinária, faz-se necessário 

entender o que acontece com a criança por volta dos nove anos de idade, de acordo com a 

Antroposofia, e a explicação é justamente a crise denominada “rubicão”. 

Na Escola Micael, devido à adequação à nova legislação brasileira, que 

determinou que as crianças de seis anos fossem matriculadas no primeiro ano do Ensino 

Fundamental, renumerou as séries para que esses temas - que pertencem ao quarto ano do 

Ensino Fundamental tradicional – permanecessem sendo ministrado às crianças entre oito e 

nove anos de idade. No entanto, para manter o parâmetro utilizado nas demais escolas 

Waldorf do Brasil e do mundo, decidi continuar me referindo a essa turma como terceiro ano.  

O terceiro ano da escola Micael, neste ano de 2016, iniciou-se com dezessete 

alunos: doze meninos e cinco meninas. A professora começara a preparar as crianças para as 

vivências relativas ao processo de cultivo da horta no ano anterior, através de uma história em 

verso, a respeito da semente, a qual foi copiada e ilustrada pelas crianças com bastões de cera 
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de abelha em seus “cadernos de época” (cadernos de desenho, com capa em papel kraft). O 

verso é o seguinte: 

Semeie a semente / Debaixo da terra / O sol ela sente / A chuva ela espera / Para a 

terra ficar macia / Tenha as mãos cheias de amor / Devagar já brota o broto / E 

floresce então a flor / E as árvores logo crescem / Sob o sol que tanto brilha / São 

irmãs, as mais diversas / Dentro da mesma família / A planta plantada / Vai 

ramificando / De folhas, folhada / Seu fruto mostrando / E o fruto amadurece / E um 

dia cai no chão / E assim mesmo não se esquece / De que tem outra missão / Pois 

sua semente / Penetra na terra / O sol ela sente / A chuva ela espera (___). 

 

Essa poesia marca o ciclo da vida; a semente que é plantada nasce, cresce, dá o 

fruto que possibilitará novas sementes. A terra como casa, e o Sol e água como agentes de 

vitalidade estão presentes no texto. Mas nada de caráter científico é explicado às crianças – 

não há experiência do grão de feijão no algodão; não há explicações sobre a fotossíntese. É 

que a educação nessa faixa etária se dá por meio dos processos estéticos e imagéticos, como 

explica Bach Jr: 

Querendo evitar a abstração nesta fase da vida, sem cair na especialidade, na 

unilateralidade do intelecto que exclui o sentimento, estas concepções estéticas de 

Goethe foram aproveitadas por Steiner na mesma direção, o de manter o ensino o 

mais vivo possível, justamente para contrapor a enxurrada de experiências sem vida 

que seriam ofertadas pelos produtos da civilização. O que a experiência estética está 

fazendo dentro da Pedagogia Waldorf é fornecer, amplamente, vivências de unidade, 

contrapondo-se às vivências unilaterais, parciais ou fragmentadas. O ser que 

experimenta, na sua contemplatividade, na sua imitação, interpretação e criatividade, 

mantém-se coeso, íntegro nas dimensões humanas cognitivas, afetivas e volitivas, 

desde que a fonte - a partir da qual emanam as impressões manifestadas 

sensorialmente – permaneça num processo orgânico, vitalizador, com integridade e 

coesão na sua própria subjetividade e relação objetiva com o entorno” (BACH, 

2013, p. 50-51). 

 

 As famílias que frequentam a escola não são apenas moradores de bairros 

adjacentes, mas de várias regiões de Fortaleza e região metropolitana, que consideram a 

Pedagogia Waldorf uma alternativa ao ensino tradicional. As famílias são chamadas a 

participar da vida social da escola com frequência, para reuniões pedagógicas, palestras, 

cursos, doações, atividades artísticas, prestação de serviços de reparos e melhorias na escola, 

bazares, festas e eventos em geral. A escola considera que não recepciona alunos, mas 

famílias, e que o envolvimento destas contribui para a relação do aluno com a escola. Esta foi 

mais uma razão pela qual entrevistar as famílias tornou-se um ponto indispensável deste 

trabalho. 

Neste ano de 2016, houve atraso no início das atividades do pão e da horta, as 

quais teriam início logo após o carnaval, porém, até o fim de nossa pesquisa, estas atividades 

não haviam sido iniciadas, a não ser a limpeza do terreno, da qual participamos. Como não 

houve plantio, ao final de nossa pesquisa as plantas nativas já haviam crescido novamente. 
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Isso não me impediu de investigar o motivo pelo qual Steiner considera 

importante, nesse ano de crianças em pleno rubicão, lidar com questões como a agricultura e a 

culinária. Como dito, escolhi o terceiro ano do Ensino Fundamental para estudar as práticas 

alimentares porque o cultivo da horta e o fazer do pão estão presentes como atividades 

curriculares, portanto, além de contemplar as práticas relacionadas à alimentação escolar, 

pude ter ainda uma perspectiva em relação à abordagem curricular do alimento. 
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4 ALIMENTAÇÃO NO CURRICULO WALDORF 

 

“Cada educador pode escolher e manter a 

atividade que caracterizará os dias no 

transcurso da semana: um dia se faz o pão, ele 

é esperado, a mesma vivência se repete e traz a 

almejada confiança. Outro dia pode ser 

dedicado ao cuidado das plantas, o próximo à 

faxina e assim por diante.”  

Lameirão 

 

De acordo com as instruções de Steiner, de que “aquilo que nós fazemos com a 

criança, não o fazemos apenas para o momento, e sim para toda a vida (STEINER, p. 27)”, o 

currículo da Pedagogia Waldorf, no que tange à alimentação, pretende ir além das vivências 

momentâneas para “reverberar” por toda a vida, como forma de trazer hábitos saudáveis para 

o futuro adulto. Assim, o currículo é uma orientação aos professores, que definem as melhores 

práticas de acordo com sua disponibilidade de tempo, mão de obra (profissionais da escola e 

pais que se envolvem nas atividades) e material.  

A primeira referência da presença do pão no Currículo do terceiro ano é quando se 

estuda o Antigo Testamento, especialmente no capítulo doze do livro de Êxodo, quando os 

judeus são orientados a comer o pão sem fermento, num ritual de passagem, tal qual os nove 

anos seriam essa travessia da infância para a adolescência. Isso começa a permear o pão de 

significado espiritual, e transforma esse alimento que será preparado e partilhado pelas 

crianças em um ponto culminante que torna a vivência um simbolismo de um momento de 

crescimento físico e espiritual do ser humano. Sem explicações, o fator mais importante 

nessas vivências é o que o professor conhece, acredita e vivencia, pois através de suas práticas 

é que as crianças valorizam os rituais alimentares. 

De acordo com Steiner, essas imagens trazidas pelos contos serão levadas pelas 

crianças de forma dormente para as próximas fases da vida, e quando a criança estiver apta a 

absorver conceitos teóricos – a partir dos doze anos – poderá trazer de volta essas imagens nas 

aulas sobre os conceitos relativos ao homem e ao meio ambiente, ou seja, nas aulas de 

ciências, biologia e química. Não se fala com a criança, em momento algum, sobre rubicão, 

sobre incapacidade de processar conceitos teóricos ou qualquer destas premissas que 

embasam a forma de atuação da Pedagogia. 
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Além do poema a que nos referimos anteriormente, a professora deste ano 

trabalhou com os alunos do ano passado a dramatização de alguns movimentos corporais, 

representando a semente que se esconde na terra para então brotar e crescer. Movimentos de 

contenção das crianças, agachadas ao solo, e movimentos de expansão, lentamente para o alto 

até ficarem de pé, com os braços abertos, como uma planta cresce em direção ao Sol.  

As crianças não são informadas sobre as razões dessas atividades, apenas repetem 

os movimentos, como uma brincadeira, uma dança ou uma atividade física qualquer. Sabemos 

nós, porém, que a intenção é estabelecer o ritmo fundamental para seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Os pais também desconhecem, em geral, as atividades ou seu fundamento.  

Após essa visualização da terra e das plantas pelo poema da semente e pelas 

expressões corporais, bem como pelas referências imagéticas contidas nas passagens contadas 

do Antigo Testamento, é que se inicia o trabalho da horta. Como dito, este ano, as atividades 

se iniciaram com atraso e só foi possível acompanhar a limpeza do terreno. 

4.1. A horta 

O espaço da horta não é grande, mas é subdividido entre jardim, horta e pomar. 

No pomar há uma amoreira, que por sinal estava carregada e atraía diversas crianças para 

colhê-las. Não era permitido subir nessa árvore específica, pois seus galhos não são robustos, 

mas isso não impedia todas as crianças. Uma delas se ofereceu gentilmente para colher uma 

amora para mim, e, antes de ouvir minha titubeante resposta quanto ao risco de subir naquela 

frágil árvore, agilmente subiu pelos galhos e recolheu todas as amoras maduras que pôde 

alcançar. Saboreamos juntas, cada uma, a sua fruta. A dela, que foi colhida por sua própria 

mão, talvez estivesse ainda mais saborosa, pois a criança trazia, em seu rosto, uma expressão  

que denotava um prazer muito além do sabor da fruta, mas da conquista de subir e colher sua 

própria amora, um olhar e um sorriso que pareciam dizer “é a minha amora”. 

Hora de reconhecer o terreno da horta. Há pouca vegetação no solo a ser retirada, 

pois já fora previamente limpo pelo zelador, que esteve trabalhando ali durante a semana. 

Alguém chega a propor deixar alguma vegetação nativa, que não irá prejudicar a lavoura, mas 

o sentido da vivência é a participação das famílias no preparo do solo, e como já houve essa 

antecipação da retirada de parte das plantas nativas, o que resta é conclui-la, arrancar o 

restante das plantas, adubar o solo e revolver a terra com as enxadas. 

Havia poucas ferramentas disponíveis, e o espaço era pequeno, então as quatro 

famílias que compareceram puderam encerrar o trabalho em apenas uma hora. Levei uma 
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singela contribuição para a horta: minhocas. Algumas crianças imediatamente se ofereceram 

para colocá-las no solo e na composteira, na qual as crianças do Jardim de Infância despejam 

restos de alimentos. (Ao longo da semana seguinte vi várias crianças brincando de catar 

minhocas e transportar para jarros de plantas pela escola). 

Essa foi a única atividade relacionada à horta que pude observar. O plantio 

pretendia se iniciar no dia 19 de Março, mas foi adiada sem data para início. Como última 

contribuição, doei sementes de milho e feijão para o roçado. 

Àquela altura, alguns pais me procuraram para lhes explicar o sentido da 

atividade, pois cumpriam com as orientações da professora, mas esperavam explicações 

adicionais, que não eram dadas. Ao invés, perguntei-lhes o que achavam da atividade e para 

que serviria. Alguns diziam ser interessante porque tem a ver com questões ecológicas e 

ambientais, parecia um movimento da modernidade que as crianças cultivassem a horta. 

Outros acharam que tinha a ver com a importância da criança perseverar, trabalhar, 

desenvolver atividades físicas que importassem esforço.  

Naquele momento, eu sabia exatamente o sentido da horta, porque, como 

pesquisadora, pude participar do curso de Métodos e Práticas para o Terceiro Ano promovido 

pelo Instituto de Desenvolvimento Waldorf, na Escola Rudolf Steiner, em São Paulo. Lá, o 

Professor Augusto explicou a razão do cultivo da horta: 

Por meio desse processo que se inicia com o plantio, a criança recria de forma 

palpável – não intelectual – o que acontece com ela própria. Tem a ver com a 

criação, a queda do paraíso. O homem se vê nu, precisa comer, sente frio... A 

criança de nove anos também tem esse encontro consigo. O homem precisa 

transformar os elementos naturais em alimento. Caiu na terra, tem que trabalhar. As 

profissões que são estudadas ao longo de todo ano estão interligadas para 

colaborarem em prol da convivência humana. Pela primeira vez, conscientemente, a 

criança é um agente transformador do mundo (Professor Augusto). 

 

Entrevistamos a professora do terceiro ano de 2015 da escola Micael – atualmente 

acompanhando os alunos do quarto ano – sobre a participação das crianças na vivência da 

horta e o sentido dessa vivência. Este foi o seu relato: 

A horta tem o sentido de aproximar a criança do alimento, mas o principal da horta é 

a relação com o nascer, o desabrochar da criança. Na horta nós aramos, capinamos, 

preparamos a terra, como se preparássemos o nascer do ‘eu’. Essas atividades 

trabalham o fortalecimento da vontade na criança. Fizemos todo o preparo do 

terreno, plantamos as sementes que os pais trouxeram... Quando começou a nascer, 

foi uma alegria para as crianças! Esse crescimento foi acompanhado por elas, como 

o próprio crescimento delas. Já viu como o milho se parece com o ser humano? 

Alguns são mais mirrados, outros são mais encorpados... já viu boneca de cabelo de 

milho? Mas essas coisas não dizemos aos alunos, eles é que vivenciam. O feijão 

também brotou, então fizemos uma salada com a cebola, o tomate, o pimentão, a 

alface... Só não deu a cenoura... O coentro, a iguana comeu... Mas o resto, tudo 



37 

 

brotou, fizemos a salada, comemos, e cada um levou para casa um pouco do que foi 

produzido” (PROFESSORA ALINE). 

 

 

4.2 O pão 

 

Como falamos anteriormente, o ritmo da alimentação é um daqueles estabelecidos 

pelo organismo de modo individual. Há outros ritmos inconscientes – a respiração, a 

frequência cardíaca – e há ritmos conscientes, que estão presentes nos movimentos 

espontâneos. Trabalhar o ritmo desses movimentos é primordial em todo o Ensino Waldorf, 

desde a Educação Infantil. Os movimentos que contribuirão para a coordenação motora fina 

são trabalhados a partir dos primeiros gestos com o mover da colher de pau na preparação do 

bolo ou do pão na sala do Jardim. A cera de abelha, a argila, a aquarela, a euritmia, assim 

como o pão, são atividades direcionadas para trabalhar esse ritmo, em movimentos de 

contenção e de expansão, conforme exigido pela fase da criança. 

Assim, além do ritmo da plantação da horta, o pão pretende contribuir com esse 

movimento. A professora Aline realizou a vivência do pão com as crianças ao final do ano de 

2015, por isso indaguei-lhe por que fazer o pão. Eis sua resposta: 

 
O pão tem o movimento do trabalho, do fazer para comer. Fizemos pão, fizemos 

biscoitos, foram várias vivências. As crianças comiam, compartilhavam. O fazer 

para comer e para compartilhar é muito importante. A criança diz com orgulho ‘eu 

fiz’. A vergonha é que destrói o ser humano. A inteligência intelectual é diferente da 

inteligência do fazer. Houve muito distanciamento desse fazer. O pão tem essa 

intenção de nascer da criança. Ele faz, ele come, mesmo que não esteja tão saboroso 

ele dá valor 

 

Outro aspecto significativo na relação do pão, é que este se constitui num dos 

poucos vínculos da criança com a escola. De modo geral, as crianças não levam atividades 

para casa ou uma agenda contendo o que foi trabalhado ou vivenciado naquele dia. Os pais 

pouco sabem sobre a rotina das crianças. No entanto, quando a criança leva para casa o pão, 

este se torna uma espécie de ligação da escola com a família. É um produto elaborado pela 

criança em sala de aula, tem caráter curricular, demonstra não apenas o que a criança fez na 

escola naquele dia, mas a perspectiva da escola sobre o quê e como se educa a criança – por 

meio da imagem, do fazer. Talvez, se fosse enviado para casa, todas as semanas, um objeto, 

um artesanato, uma atividade artística executada pela criança, causaria prazer e consciência 

das atividades nas famílias. Mas é pão. É alimento. Foi feito para ser compartilhado. Traz 

todas as significações nele contidas. Ainda ouso indagar das professoras: “e se fossem 

biscoitos?”. Biscoitos não têm referências bíblicas; biscoitos não foram partilhados na ceia de 
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Cristo; biscoitos não estão presentes em quase todas as casas de famílias de quase todas as 

culturas, na mesa do café, do almoço, do lanche, do jantar... O pão que não foi comprado na 

padaria, mas foi feito pela mão da própria criança, contém sua vontade, seu querer.  

Todas as discussões que aqui permearam o significado do pão não surgiram 

espontaneamente de nenhuma das famílias entrevistadas. Todo o destaque dado ao pão girou 

em torno do simples gesto de comer o pão feito por sua própria criança – mesmo que estivesse 

duro ou sem sal. 

Os comportamentos alimentares são fruto não apenas de valores econômicos, 

nutricionais, salutares, racionalmente perseguidos, mas também de escolhas (ou 

coerções) ligadas ao imaginário e aos símbolos de que somos portadores e, de 

alguma forma, prisioneiros (MONTANARI, 2008, p. 79). 

 

Por ocasião de nossa participação no curso na Escola Rudolf Steiner, foi possível 

obter os seguintes esclarecimentos: 

1. Os quatro elementos formativos do homem estão presentes também no pão. 

2. O pão representa a transformação do alimento natural em um produto humano. 

3. O pão representa o início, o meio e o fim: 

O pão é uma inserção no fluxo temporal. É a mão do homem transformando o 

mundo físico. Está ligado a uma sabedoria que nós já não acessamos mais. A criança 

tem uma nova relação com o tempo - presente, passado e futuro - de forma mais 

consciente. Pela primeira vez a criança é um agente transformador do mundo 

(PROFESSOR AUGUSTO). 

 

E é assim que a criança, ao plantar o trigo, vê-lo crescer, colhê-lo, transformá-lo 

em farinha e preparar o pão, observa o mundo sendo transformado para seu próprio sustento. 

Os ingredientes básicos do pão representam os quatro elementos: a farinha, feita a partir do 

grão que foi cultivada no elemento terra, é misturada à água; o fermento leveda a massa a 

partir da ação com o elemento ar e é transformada pelo fogo. A presença desses quatro 

elementos simboliza o homem que também é deles composto. 

Há outra referência que explica a presença do pão no Currículo do 3º ano. O pão é 

um alimento presente no Antigo Testamento, e traz em si toda a significação da partilha, 

desde a Páscoa judaica, que representa um rito de passagem, tal qual os nove anos seriam essa 

travessia da infância para a adolescência. Tudo isso enche o pão de seu significado afetivo e 

espiritual, e transforma esse alimento a ser dividido, partilhado, em um culminante que torna a 

vivência um simbolismo de um momento de crescimento físico e espiritual do ser humano. 

O fator mais importante nessas vivências é o que o professor conhece do processo. 

Nas manhãs do “dia do pão”, ou seja, no dia destinado ao consumo do trigo, as 

professoras já recebem as crianças antecipando a atividade principal do dia: “hoje, vamos 
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fazer pão!” Há, nitidamente, mais envolvimento das famílias com essa atividade do que com 

qualquer outra. Quando o professor compartilha o calendário de atividades e os pais o 

acompanham, qual o dia da aquarela, qual o dia do tricô, qual o cardápio do dia, porque estão 

recebendo essa informação no intelecto. Mas se o professor não mencionar e a família não 

perguntar, geralmente observamos que os pais não sabem qual a atividade do dia. Mas o dia 

do pão é sentido por todos, com o cheirinho de pão quente, ou recebendo o “presente” da 

criança, o pão elaborado por si. Além disso, é um dia com uma agitação diferente, o professor 

já recebe a criança de forma entusiasmada, informando que haverá tal atividade, ou a criança 

comunica, com a mesma alegria: “eu fiz pã-ão!”, como tantas vezes ouvi pelos corredores. 

Algumas famílias só tomam conhecimento senão quando abre a mochila da criança e ali 

encontra o saquinho de papel de pão, e, sem qualquer verbalização, sabem o que aconteceu 

naquele dia. 

Logo em meus primeiros dias de observação, anotei em meu diário de campo: 

“Por que o dia do pão é tão especial?”. Passei a ponderar se isso se devia ao fato de as 

crianças se sentirem orgulhosas de realizarem a atividade com as próprias mãos – e, nesse 

caso, se haveria o mesmo entusiasmo com um “dia do biscoito” ou um “dia do bolo”; e se há 

algum significado adicional em torno dessa prática na escola. Afinal, o pão é um alimento 

trivial, presente na mesa da maioria das crianças, e a versão integral, que é feita na escola, 

costuma não ser tão apreciada por muitos adultos e crianças. 

Por que o pão é tão marcante? É insubstituível nesse currículo? 

De acordo com o Burkhard,  

o pão é o alimento mais tipicamente humano. (...) O grão moído é acrescido de 

líquido, amassado e depois fermentado (o que significa permeado de ar), e 

finalmente assado pelo calor do forno. Os quatro elementos: mineral, aquoso, aéreo 

e calórico participam ativamente dos processos. Não são esses também os elementos 

do nosso corpo? (...) Não é à toa que “um pão pronto” em alemão tem a 

denominação de “ein Leib Brot”: um corpo pão” (p. 161-162). 

  

A professora Karine, de uma das turmas de Jardim da Micael, conheceu a 

Pedagogia Waldorf em São Paulo, frequentando bazares, e ingressou na escola como mãe, 

matriculando seus filhos. Só então decidiu cursar a Formação em Pedagogia Waldorf e 

tornou-se professora de Jardim de Infância. Karine recebe seus alunos à porta de sua sala. Fala 

com cada um deles, olhando nos olhos, e cumprimenta os pais que se despedem de suas 

crianças. Entrevistando Karine, ela nos relata que, diferentemente do que ocorre nos outros 

lanches, as crianças participam do processo inteiro de preparo do pão: juntam os ingredientes 

numa bacia, mexem, amassam. Essa participação ativa já torna o alimento diferenciado. 
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Enquanto distribui a massa a cada par de mãozinhas, canta “passa, passa gavião”. Numa 

bacia, eles ajudam a colocar os ingredientes; mexendo até o “ponto da liga”, ela distribui os 

pedaços de massa a cada um. E nessa sova do pão, que trabalha a vontade pelo movimento, 

pela força – dão a forma que desejam ao seu pão: uma canoa, uma bolinha, uma bisnaga. Não 

há formatos pré-definidos, e tornar seu pão diferente é algo que os mais velhos procuram 

fazer, a fim de poder identificá-los quando saem do forno. 

Em seguida, é hora da massa descansar, e as crianças vão participar de outras 

atividades. Depois a massa vai ao forno, e cria-se uma expectativa – como ficarão os pães? 

Estarão da mesma forma que foram deixados? Há toda a alegria, o cheiro do pão na retirada 

do forno, a contemplação do produto com alegria e orgulho, e, finalmente, há um gesto de 

amor, porque levam o pão para casa, para compartilhar com a família.  

Percebo, assim, o encantamento em torno do pão a partir da fala da professora e 

indago: “As crianças poderiam fazer outro alimento com o mesmo prazer?”.  

É diferente do bolo ou do biscoito, que não é tão trabalhado; não tem a massa para 

sovar com as mãos; e até dá para levar para casa, mas não tem o mesmo sentido do 

pão compartilhado (Professora Karine) 

 

A professora Patrícia sugere ainda outros motivos para a relevância do pão para a 

Pedagogia Waldorf. Patrícia também fez o curso de formação; é Nutricionista e tem dois 

filhos matriculados na escola. Ela leciona para os alunos que permanecem à tarde na escola, 

recebendo-os logo após o almoço, e está na escola como auxiliar desde 2010. A professora 

afirma que, além de conter os quatro elementos, o pão se reveste do aspecto religioso, posto 

que 

O pão é partilhado, vem da ceia (de Jesus); vem de um costume social, do sagrado. 

(...) Preparar o pão tem um significado diferente, pelos elementos da natureza, vem 

sem ser intencional o alimento sagrado. Vem do sagrado do pão, mas o professor se 

alimenta disso; ele não vai explicar isso para as crianças, apenas vivenciar, tem 

muito mais a ver com o que o professor transmite para a criança, não com o que ele 

fala, mas como ele vive essa devoção e a transmite aos alunos. (professora Patrícia) 

 

No Jardim, a criança ainda não tem a vivência do plantio do grão, mas o professor 

traz em si essa reverência, e isso faz com que a criança também reverencie o alimento. No 

terceiro ano, a criança irá plantar o trigo, idealmente, ou o milho, no caso das regiões menos 

propícias àquele cereal; participará da moenda da farinha e do preparo do pão. Até lá, ela tem 

essa relação com o pão do ponto de vista do professor, que é a sua referência, seu modelo e 

autoridade. A criança do Jardim terá tanto mais reverência e satisfação em torno do alimento 

quanto mais isso for valorizado pelo professor e pelos pais.  
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“Há uma devoção em torno do pão. O professor olha para o ato de fazer o pão com 

devoção, e transmite isso à criança. Trazemos o pão com devoção pelo trabalho que 

dá, de plantar, de moer, de preparar, e a criança vivencia tudo isso.” (Professora 

PATRÍCIA) 

 

Os pais também destacam esse valor e importância. Karla vivenciou com seu filho 

essas experiências no Jardim e, no ano passado, quando a criança cursava o terceiro ano, 

relata que passou a desejar aprender a fazer o pão em casa, por perceber esse movimento em 

torno do seu valor no contexto da escola. Karla vê no prazer do preparo pelas crianças a maior 

importância que tem o pão para a criança, e diz que durante anos esperou um curso 

proporcionado pela escola para aprender a fazer o pão – o que finalmente aconteceu quando 

seu filho estava no terceiro ano. 

A professora reuniu a turma em um sábado e fez uma oficina de pão, para as 

famílias prepararem no dia do Bazar de Natal. Todos os anos, a turma do 3º ano 

prepara o pão do Bazar, e é sempre um sucesso. Foi uma experiência gratificante. 

Pretendo fazer com meus filhos mais vezes (Karla) 

 

Luísa fala do pão com o mesmo entusiasmo, porém, com uma pequena ressalva: 

sua filha pouco fala e dificilmente trazia o relato das atividades, especialmente quando ainda 

era aluna do Jardim. Mesmo hoje, no quarto ano, a criança não fala muito sobre o que 

aconteceu na escola. A mãe participou no ano passado da oficina de pão que a professora 

organizou, mesmo já sabendo fazer pães e bolos. 

No Jardim, minha filha algumas vezes trazia o pão para casa. Trazia na bolsa. Às 

vezes, eu ia arrumar a mochila e estava lá o pão. Na primeira vez que encontrei o 

pão, fui perguntar na escola, então descobri que ela tinha feito o pão, e adorou. Era 

pão integral, que ela nem comia! Ela pouco falava, mas demonstrava a satisfação. 

No Jardim, a sala de aula tinha uma cozinha, e cada dia tinha uma atividade, mas a 

que mais vou sentir falta é do pão. Às vezes, eu não sabia do dia a dia das 

atividades, não sabia do dia do pão, mas quando ia arrumar a mochila e achava o 

pão, sabia que ela tinha feito, sabia que tinha gostado... O pão mudou a minha vida. 

Porque a partir daí eu comecei a parar e perceber mais o que estava acontecendo na 

escola, porque a minha vida antes era uma correria, eu não entendia como as pessoas 

conseguiam estar na escola, eu tinha que entrar no trabalho correndo, sair correndo... 

Essas coisas, essas vivências, elas me trouxeram para perto da escola (Luísa) 

  

Pude vivenciar o fazer do pão e experimentar a diferença entre conhecer esses 

conceitos teóricos e trabalhá-los diretamente. 

No dia 26 de janeiro de 2016, uma terça-feira, embarquei em um voo para São 

Paulo. Estava inscrita no curso de “Práticas Pedagógicas do 3º Ano Waldorf”, promovido pelo 

Instituto de Desenvolvimento Waldorf, em uma jornada de três dias inteiros. Hospedei-me em 

uma residência que aluga um quarto por temporada, pois era a opção mais próxima da escola, 

a apenas 2km; assim, pude ir e vir à pé todos os dias. A partir do Google Maps, pude elaborar 
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um mapa com as direções exatas a serem percorridas. Fui muito bem recebida por oito 

carinhosos felinos e duas mulheres fantásticas, de quem me tornei amiga.  

No dia 27 de janeiro de 2016, quarta-feira, levantei às 6h da manhã – ainda estava 

escuro lá fora, um céu nublado indicava que haveria chuva. Tomei café da manhã em 

companhia de minhas anfitriãs, que repassaram comigo as orientações da caminhada. Saí de 

casa com meu guarda-chuvas, mas não foi preciso utilizá-lo; ainda me situando sobre para 

qual lado seguir, segui em direção à Rua Job Lane, onde ficava a escola, no número 900. 

Logo avisto duas mulheres caminhando à minha frente, e me arrisco a perguntar se estão indo 

para a Rudolf Steiner. Sim, por acaso são professoras da Escola Waldorf de Botucatu, na qual 

eu havia estado, em novembro de 2014. Vamos juntas, conversando, e ao saberem que sou de 

Fortaleza me perguntam por uma das mães do terceiro ano, a Patrícia. Sim, eu a conheço, 

risos, e vamos “trocando figurinhas” até chegar à escola, no alto da ladeira – a caminhada foi 

prazerosa.  

A primeira aula foi com a professora Luiza Lameirão, referência na escola como 

professora de turma, mas atualmente dedicando-se à literatura e à formação de professores 

Waldorf. Já possui dois livros publicados, um deles, por coincidência, falava sobre o pão, 

então, imediatamente, o comprei para contribuir com esta dissertação. 

A aula da professora Lameirão foi sobre o rubicão. A turma era formada por 

professores de escolas Waldorf de todo o País: Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e de todo o Estado de São Paulo. A Escola Rudolf 

Steiner, pioneira na Pedagogia Waldorf no Brasil, é uma referência, e o Instituto de 

Desenvolvimento Waldorf é um dos principais centros de formação de professores do País. O 

curso se propõe a ser uma atualização para professores que estejam ensinando o conteúdo do 

terceiro ano Waldorf, contemplando o ensino da matemática, do português e demais 

disciplinas básicas que compõem o currículo desse ano. Participei do curso na condição de 

pesquisadora, com autorização da organização do Instituto de Desenvolvimento Waldorf. 

Além de mim, há outra pesquisadora; médica, doutoranda em Educação pela UFRJ, Elaine 

Marasca, que publicou uma obra que também me trouxe aporte teórico para a presente 

dissertação. 

A princípio, pensei permanecer somente para as aulas relacionadas à horta e ao 

pão, mas, acreditando que todo o conteúdo poderia estar interligado, decidi participar de todo 

o curso. A aula da professora Lameirão gerou os esclarecimentos que aqui resumi sobre o 

rubicão. Em seguida, tivemos uma aula de Linguagem. Ouvir a professora de Língua 

Portuguesa falar da gramática como algo vivo e nos ensinar substantivo, adjetivo e verbo 
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utilizando-se de um conto de fadas deixou-me ainda mais curiosa sobre esse currículo. A 

maioria das professoras perguntavam como aplicar as orientações práticas em suas turmas, 

mas a maior parte das respostas eram de que elas precisavam desenvolver um olhar para seus 

alunos que lhes permitisse adaptar o currículo conforme suas necessidades específicas. 

Conhecer os alunos foi a lição mais reiterada no curso. 

Tivemos uma pausa para o coffee break: sucos de frutas sem açúcar, pães 

integrais e biscoitos salgados caseiros, tudo de acordo com a alimentação baseada na 

Antroposofia. Depois do break, houve um tempo para jogos e brincadeiras, em que a 

professora ensinou atividades apropriadas para as crianças de nove anos se movimentarem. O 

almoço foi servido na cantina da escola, que é terceirizada e serve um cardápio leve, natural e 

com muitas opções veganas. Após o almoço, tivemos aula de matemática. Preparei-me 

psicologicamente para a disciplina que mais me afligia na escola. Para minha surpresa, foi a 

melhor aula de matemática da minha vida. A professora explicou sobre a importância do 

ritmo e do equilíbrio físico para os alunos compreenderem a matemática, que nos foi ensinada 

através de jogos com bolas e cálculos mentais. 

Em seguida, chegou o Professor Augusto, que nos levou até a horta em que 

sessenta famílias (duas turmas de trinta alunos, uma sua e outra da professora que nos dera 

aula de matemática mais cedo) limparam, capinaram e adubaram o terreno no ano anterior. A 

vegetação nativa dominara o espaço novamente, devido ao período de férias e de chuvas, mas 

o professor anuncia que o mesmo movimento se repetiria este ano, no dia 20 de fevereiro. 

Depois que os pais participassem desse momento, as crianças passariam a cuidar do plantio, 

rega e colheita. Ele explicou a importância da criança participar do processo de cultivo desde 

o preparo da terra para, ao final, vivenciar a colheita do trigo, moer para transformar em 

farinha e, finalmente, fazer o pão. Fiquei em dúvida sobre a realidade de Fortaleza, em que 

dificilmente conseguiremos fazer germinar um grão de trigo para colhê-lo em condições tais 

para fazer a farinha. De volta à sala de aula, o professor esclarece que já levou uma turma do 

1º ao 8º ano, e com eles plantou milho, com o qual prepararam farinha e, então, pães de 

milho. “É importante que a criança vivencie todo o processo, do grão ao pão”, ele afirma.  

Dia 28 de janeiro de 2016, quinta-feira. Choveu um pouco, e finalmente usei meu 

guarda-chuva. Estava ansiosa pela aula de matemática. Além dela, tivemos aula de música, de 

jogos e brincadeiras, e, finalmente, do pão. O professor, que na véspera falara sobre a horta, é 

quem nos falará do pão. Ele indaga: “por que fazemos o pão?”. Antes de esclarecer, ele nos 

fez vivenciar o processo, da mesma forma que faz com seus alunos: sem conceitos. Não 

fomos para nenhuma cozinha ou refeitório: apenas cobrimos as carteiras com toalhas e 
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passamos a preparar a receita. O professor anotara no quadro o verso que faz com as crianças 

antes do pão. 

Enquanto a massa está descansando, voltamos às questões: Qual o objetivo de 

fazer pão com crianças de nove anos? Falaremos de frações? Usaremos a fermentação para 

explicar uma reação química? Alguém se arrisca: fazemos o pão porque amassar, sovar, tem a 

ver com a vontade, com o “querer” da criança em movimento. Outro arrisca que é para 

desenvolver a coordenação motora da criança. Sim, tudo isso é válido, o professor prossegue 

afirmando: o que está sendo trabalhado é o colocar a ação em movimento, o “querer” em prol 

de um objetivo. O trabalho com as mãos tem um sentido imediato, a criança que trabalha 

naquela massa pode, após alguns minutos de espera, ver o resultado de seu labor. O professor 

esclareceu ainda que fazia pão semanalmente com seus alunos do terceiro ano. No início, as 

crianças levavam o pão para dividir em casa com os pais. Depois de várias repetições, 

algumas crianças já começavam a fazer o pão em casa, com seus pais. No final do ano, já não 

levavam mais o pão para casa – faziam em sala de aula e distribuíam pela escola, 

presenteando outras turmas com pão fresquinho. O pão proporciona tudo isso.  

Vocês não vão explicar nada disso para a criança. A criança não precisa entender 

com a mente. O cérebro é um espelho que trabalha o que é apreendido pelas 

emoções. Elas só precisarão vivenciar. O papel do professor não é dar explicações 

sobre o pão. O adulto tem que ser digno de ser imitado. Tem que ser alguém que 

transforma o ambiente não para si, mas para o outro. O trabalho é para o outro (Prof. 

Augusto)  

 

Eu pensava: será que o “pão” poderia ser substituído por uma tapioca? Mas 

comecei a responder minha própria pergunta. Não colocamos em uma tapioca tantas 

representações quanto colocamos no pão. A tapioca não está presente em quase todos os lares, 

em quase todas as refeições, como o pão. A tapioca não é compartilhada da mesma forma que 

o pão. Ainda que se possa comprar pão e tapioca no mesmo local, o pão feito à mão em casa é 

bem mais trabalhoso, e, portanto, raro. A tapioca poderia estar na escola, do grão ao pão, ou 

melhor, da raiz ao beiju, com contos tradicionais locais, com canções e ritmo próprio da nossa 

Regionalidade. Mas não estão. Mas essas são constatações que me vêm à mente e se vão. Eu 

fui até lá para observar o pão.  

A massa descansou e cresceu. O professor nos apresenta, então, a massa inchada 

pela ação do fermento. Não é motivo para aproveitar e dar às crianças uma aula de química ou 

de biologia. Ele descreve, a partir de sua experiência com suas turmas, que esse é um 

momento de animação entre as crianças, o pequeno pãozinho que suas mãos modelaram é 

agora uma enorme massa, pronta para ir ao forno. E se uma criança perguntar?  
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Você pode explicar de forma “imagética”, através de uma narrativa que possibilite a 

imaginação da criança. Houve uma transformação, e isso as encanta, como a 

transformação de uma lagarta em borboleta, que se conta em geral na Páscoa, o pão 

também é símbolo. O pão pode ser feito na época da Páscoa, ou logo após a colheita, 

em junho, ou no final do ano, para ser vendido no Bazar de Natal, mas eu sugiro que 

seja feito o ano todo, para que as crianças se beneficiem das repetições dos 

movimentos, como ritmo, coordenação motora (Prof. Augusto) 

 

O professor leva os pães para o forno à lenha, que também foi feito pelas próprias 

crianças, e reforça que o plantio da horta, a construção do forno, a colheita do grão e o moer 

da farinha fazem parte da vivência do pão, pois é a representação do fluxo do tempo. A 

criança dá sentido ao tempo – sentido às suas ações – por meio dessas sequências temporais. 

Elas não estão desconectadas do tempo e do cosmo. Responde-se, por meio dessa vivência, a 

uma pergunta que não foi feita: o que aconteceu antes para que eu pudesse fazer isto agora? 

“Aprender é relacionar”, afirma o professor, que agora se encarrega de levar os pães ao forno, 

enquanto entramos na aula de aquarela.  Mais tarde, enquanto ouvimos sobre os movimentos 

e cores para ensinar às crianças de nove anos, e pintávamos nossas próprias aquarelas, o 

cheiro de pão invadiu a sala. O professor acabava de tirar a fornada e chegar com uma enorme 

cesta repleta de pães. Há murmúrios de alegria na sala, que se agita na expectativa de concluir 

a aula de aquarela e localizar seu pão fresquinho. Observando o movimento dos professores, 

tentei imaginar a vibração das crianças, já que os adultos – muitos dos quais já haviam feito 

pão antes – estavam visivelmente satisfeitos. À medida que os professores concluem suas 

aquarelas e limpam seus utensílios, seguem para procurar seu pãozinho – em formato de 

baguete, de rosca, de bisnaga, de pão-bola, de trança, vão sendo identificados. Alguns 

fotografam, outros colocam no saquinho de pão para levar para casa, muitos param para sentir 

o aroma e a textura. O clima é de descontração, alegria e encantamento. Em certo momento, 

escuto conversas sobre o destino de seus pães. Aqueles que residem em São Paulo pretendem 

levar para dividir com a família, enquanto os que estão ali sem os familiares permitem-se 

comer sem culpa. Também não resisto ao aroma e dou uma mordida em meu pão, identificado 

por uma marca que fiz com garfo na superfície. Suspiros. O pão está delicioso. Não precisei 

fazer perguntas: cada um daqueles professores parecia ter certeza de que suas crianças 

precisavam vivenciar esse momento. Eu também. Foi o pão mais saboroso que comi na minha 

vida. 

 Quando vou a uma padaria e vejo uma mãe com o filho... penso: ninguém faz mais 

café em casa, agora é tudo pronto; o café está pronto, o pão, a criança escolhe o que 

quer e não sabe de onde veio, quem fez” (PROFESSORA ALINE). 
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A Pedagogia Waldorf se propõe a buscar esse resgate da conexão do ser humano 

com o cosmo, e “o pão é a liga” (PROFESSORA CAROLINE). 

 

 

RECEITA DO PÃO 

1ª massa: 

1 xícara e ¾ de farinha de trigo integral 

2 xícaras de farinha de trigo branca 

1 colher de sopa de açúcar 

1 colher de sopa de sal 

½ xícara de mel 

¾ de xícara de óleo 

600ml de água 

1 colher de sopa de fermento 

 

2ª massa: 

2 xícaras de farinha de trigo integral 

1 xícara e ¾ de farinha de trigo branca 

 

Modo de Preparo: 

Misture os ingredientes da 1ª massa. 

Acrescente os ingredientes da 2ª massa e sove. 

Deixe descansar até dobrar de tamanho. 

Asse em forma untada. 
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5 PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO ECOLAR 

Depois de minha própria vivência, pude fazer mais perguntas às professoras, 

reforçando todos os conceitos que já tinha aprendido, inclusive acerca do ritual da 

alimentação escolar, que sempre começa com o verso de agradecimento, declamado 

coletivamente. Sobre a importância da gratidão nesse contexto, Steiner coloca que  

Se aquilo que aflui pela imitação refluir do interior da criança como veneração 

correta, como amor correto por quem está em volta dela, ou seja, os pais ou outros 

educadores, tudo o que emanar da alma da criança será realmente perpassado por 

gratidão. (...) Se a criança se habitua a dizer frequentemente ‘obrigado(a)’ – não por 

admoestações ou ordens, mas por imitação -, isso atua de maneira extremamente 

propícia a todo o desenvolvimento do homem. Pois justamente pelo sentimento de 

gratidão – que é muito pouco considerado e que se instala na criança na primeira 

etapa da vida – é que se desenvolve um sentimento de gratidão amplo e universal 

para com o mundo todo (STEINER, 2103, p.34) 

 

 A relevância que Steiner dá ao sentimento de gratidão tem um pano de fundo 

religioso/espiritual, porém mais uma vez ressaltamos que, ao falar de uma Pedagogia criada 

na Alemanha entre guerras, tendo como público os filhos dos operários de uma indústria, não 

podemos excluir por completo uma reflexão acerca do contexto histórico da importância 

dessa reverência e gratidão para o desenvolvimento de uma massa de trabalhadores que 

cumprem suas obrigações e respeitam a autoridade estabelecida. Cabe indagar: ensinar a 

criança a ser grata pelo alimento que recebe reduz as chances de vê-la questionar sua ração? 

No entanto, nossa pesquisa não se aprofundou nessas questões. Mais uma vez, voltamo-nos às 

práticas escolares. E o que pudemos constatar em nossas observações foi que todas as 

professoras demonstraram considerar extremamente relevante a gratidão para o rito alimentar, 

declamando versos e orações com seus alunos, indefectivelmente. 

5.1. O rito do lanche na Educação Infantil 

A professora Karine tem um olhar e sorriso meigos. Sua fala transborda a paixão 

pelo que faz. Foi destacada pela Diretora para ser entrevistada por mim, devido a sua relação 

especial com as práticas alimentares. E ela me expõe imediatamente as razões: seu pai era 

feirante e sua avó gostava muito de cozinhar. 

 Quando passa a falar do ritual do lanche, ela explica que, apesar de haver uma 

sequência rotineira, não é necessário chamar as crianças de uma atividade para outra, pois 

naturalmente as atividades que permeiam toda a manhã as conduzem ao movimento seguinte: 

ela inicia o dia lavando as frutas, quando algumas crianças brincam e outras se oferecem para 

ajudá-la. As crianças maiores podem cortar frutas, coar ou mexer o suco. Na hora de levar os 
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pratos e talheres à mesa, a professora pode chamar alguma criança para auxiliar. Esse 

movimento já faz com que as crianças percebam que está chegando a hora do lanche. Quando 

tudo está preparado, a professora canta uma canção e as crianças passam a lavar as mãos e a 

tomar seus lugares à mesa. Para garantir o silêncio total durante o verso de agradecimento e o 

lanche, a professora faz um primeiro versinho com gestos que levam as mãos ao coração, 

pois, segundo ela, isso acalma as crianças. Em seguida, o agradecimento. O lanche segue uma 

sequência: primeiro, o alimento salgado/sólido, se houver – castanhas, cereais, pão; depois, a 

fruta; finalmente, o suco. Depois disso, as crianças tiram a mesa, ajudam a lavar os utensílios 

e brincam livremente até a próxima atividade. 

Após várias tentativas infrutíferas de realizar a observação da sala de aula, fui 

autorizada a participar, enquanto pesquisadora, de uma manhã em uma das turmas de Jardim 

para acompanhar o fazer do pão. A turma selecionada pela escola foi aquela em que havia a 

professora mais experiente, Lídia, na qual as crianças já estavam adaptadas e seguras.  

Ao entrar na sala de aula, a professora Lídia cantava, e apontou para uma cadeira 

junto à porta, e entendi que deveria observar dali. E assim permaneci por alguns minutos, 

enquanto a professora misturava, com a ajuda dos alunos maiores, os ingredientes do pão. 

Uma criança não quis sentar-se à mesa e foi autorizada a permanecer brincando em silêncio. 

Os demais não pareciam nota-lo. Não pareciam entusiasmados, mas calmos e concentrados. 

Uma única criança tinha um semblante sério, e parecia contrariada. Em algum momento 

tentou atrapalhar os colegas, mas a professora falou com ele com voz firme e mansa, e ele 

parou. Sempre cantando, ou falando em voz baixa e monótona, a professora Lídia entregou 

uma porção da massa a cada uma das crianças para que sovassem. Nesse momento, convidou-

me a juntar-me às crianças e também me entregou uma porção de massa, além de sementes de 

chia, linhaça, girassol e uvas passas para adicionar à massa. Silenciosamente as crianças 

sovavam a massa, batiam, puxavam, faziam bolinhas, jogavam sementes. À medida que cada 

um concluía seu pão, a professora recolhia a massa e colocava nas formas para descansar. 

Lavamos as mãos e as crianças saíram para brincar sob as árvores. Começava a chover, por 

isso, inicialmente, não saíram, mas logo algumas foram saindo para a chuva, sendo seguida 

das demais. Em poucos minutos todas as crianças brincavam sob a chuva como se fosse um 

dia qualquer. Enquanto isso, a professora colocava o pão e lavava os utensílios. Ela me pediu, 

por gentileza, que ajudasse uma das crianças a levar uma cadeira para fora, pois elas queriam 

brincar com o móvel, e, em seguida, dispensou-me para que retornasse apenas quando o pão 

estivesse pronto.  
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Entrevistei a professora Lídia no dia seguinte. Ela também tem um olhar cheio de 

satisfação ao falar de seu trabalho, e destaca a importância da gratidão, da reverência e da 

serenidade. Não é necessário gritar pelas crianças, a suavidade e a firmeza estão presentes, e o 

envolvimento das famílias é importante para que as práticas sejam completas. 

 

5.2 O rito do lanche no Ensino Fundamental 

A hora do lanche do terceiro ano se inicia com duas crianças saindo da sala em 

disparada, rumo à cozinha. Uma das crianças é aquela cuja família ficou responsável pelo 

lanche, e a regra é que ela pode escolher outra criança para ajudá-la. Elas retornam trazendo 

as frutas e as jarras de suco. Do lado de fora da sala, posso ouvi-las em coro, recitando o verso 

de agradecimento: “Terra que estes frutos deu / Sol que os amadureceu / Terra e sol muito 

queridos / Nunca sejam esquecidos”. 

 Enquanto aguardava, em uma manhã, uma mãe sentou-se a meu lado, e falou 

com seu filho de mais ou menos onze anos: “coloquei seu lanche na geladeira, é um sanduíche 

embalado em filme plástico e (ergue a voz) UM SUCO DE CAIXINHA”. Eu nunca havia 

visto aquela mãe antes, e nada perguntei, mas ela imediatamente passou a me explicar: “sabe 

por que eu falo assim? Porque as pessoas gostam muito de criticar quem manda suco de 

caixinha para o lanche. Moro em um sítio, meus filhos comem fruta do pé. Eu posso comprar 

um suco de caixinha, se estou com pressa, porque a minha vida não é de caixinha.” 

Infelizmente, não consegui agendar uma entrevista com essa mãe, nem com nenhuma outra 

mãe que demonstrou, ao longo do meu período na escola, compartilhar do mesmo sentimento: 

a dificuldade de assumir que, fora da escola, vivem uma realidade um pouco diferente em 

relação à alimentação. 

Vamos, então, conversar com algumas famílias acerca dos lanches enviados para 

as crianças. Verificamos que o cardápio salgado procura ser seguido pelas famílias com quem 

conversamos, mas há pouca variação: sanduíches, pão com manteiga, tapioca, cuscuz e 

biscoitos salgados são as opções. As sugestões dadas pela Antroposofia – castanhas, nozes e 

avelãs – não são utilizadas pela maioria das famílias, apesar de terem surgido como sugestão 

nas reuniões de pais e mães. Quanto aos sucos, observamos que, das famílias pesquisadas, 

somente duas afirmaram que os filhos ingerem qualquer tipo de fruta ou suco, as demais 

famílias reportaram seletividade alimentar, às vezes somente um ou dois tipos de sucos ou 

frutas interessam às crianças. Como é possível, então, manter o suco e a fruta coletivos? 
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Parece haver um consenso entre os pais de que deve haver a exposição à fruta e ao suco, ainda 

que saibam que a criança não irá mudar seu padrão de consumo, mesmo que isso signifique 

que a criança ficará com fome durante a manhã. Todos os pais questionados disseram 

considerar o ritmo importante para a criança, mas poucos souberam afirmar em que consistiria 

esse ritmo, acreditando, na maioria das vezes, tratar-se de ter horário certo para o lanche, 

confundindo o ritmo com a rotina. 

O envolvimento das famílias do atual 3º ano em relação ao conteúdo do lanche 

das crianças pareceu superficial e desinteressado. Das famílias entrevistadas, quatro 

responderam não saber quais foram as frutas e sucos enviados na semana em que não foram 

responsáveis pelo lanche, bem como não saber se seu filho ou filha efetivamente comeu. Por 

outro lado, durante as reuniões de pais, duas famílias mencionaram que sabem que seus filhos 

não consomem frutas e suco, porém uma estava disposta a participar do envio do rodízio de 

lanche; outra, não.  

O que agrava a situação é que a aula começa às 7h15 e termina às 12h15. A 

criança que tomou café da manhã, mas não lanchou, normalmente passa mais de cinco horas 

em jejum. 

Por causa dessa situação, a escola decidiu antecipar o horário de almoço das 

crianças do Jardim, que comem agora às 11h40, se os pais não vierem buscá-las às 11h30. No 

caso das crianças do grau, como o almoço não é servido na escola, salvo às quartas-feiras 

quando o 3º ano fica para a aula de violino à tarde, as crianças precisam de um lanche 

reforçado, mas devido às restrições escolares e das preferências alimentares das crianças, 

muitos pais enfrentam limitações na variação do lanche. 

Os comportamentos alimentares são fruto não apenas de valores econômicos, 

nutricionais, salutares, racionalmente perseguidos, mas também de escolhas (ou 

coerções) ligadas ao imaginário e aos símbolos de que somos portadores e, de 

alguma forma, prisioneiros (MONTANARI, 2008, p. 79). 

 

Ao final de cada ano e no início do ano seguinte, as crianças que completaram 

sete anos ou irão completar essa idade no prazo de lei participam do ritual de passagem para o 

Ensino Fundamental, que é preparado pelas jardineiras de forma lúdica, com uma acolhida 

dos recém-chegados pelos veteranos alunos do “grau”.  

Fui uma das primeiras mães a se oferecer a levar o lanche coletivo da escola. Na 

hora de elaborar o cardápio, indaguei sobre as preferências das crianças. A mãe responsável 

pela atividade era representante de sala e me deu uma lista com sugestões de sucos com pouca 

ou nenhuma adição de açúcar. 
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Acordo mais cedo na segunda-feira para preparar suco de melancia da própria 

fruta e lavar as maçãs. Levo o lanche e aguardo sentada em um dos bancos no pátio. Na hora 

do lanche, meu filho sai da sala com um colega – a professora me explica posteriormente que 

a criança que oferece o lanche tem o direito de escolher um colega para ajudar-lhe a levar os 

itens da cozinha para a sala de aula. Eles pegam o suco e as frutas e rumam para a sala. 

Aguardo o término do lanche, as crianças saem ao pátio, e eu vou até a sala ajudar a recolher 

os vasilhames. Porém, o suco e as frutas estão, praticamente, intactos. Uma das crianças me 

aborda: “você trouxe as maçãs? Você gastou dinheiro à toa, porque ninguém comeu”. 

Ninguém é exagero, claro que algumas maçãs haviam sido consumidas, mas era evidente que 

poucas crianças haviam tomado o suco ou consumido as maçãs. Experimentei várias outras 

opções nos próximos dias, e observei que os sucos sem açúcar tinham baixa aceitação. Os 

sucos de cajá e de abacaxi com capim santo, adoçados, foram bem consumidos. Porém, os 

sucos de melancia, de manga tiveram baixa aceitação.  A cajuína, sugerida pela representante 

de turma, só foi consumida por uma criança. A água de coco também foi recebida com 

restrições. 

No dia seguinte, levei tangerina e suco de cajá adoçado. Foi um sucesso. Levei a 

tangerina descascada, com os gomos separados, e isso facilitou bastante. Praticamente não 

sobrou fruta ou suco. 

No terceiro dia, levei suco de abacaxi com capim santo adoçado, e milho cozido 

cortado da espiga, para ser consumido de colher. Não restou nada. 

No quarto dia, foi a vez de levar bananas. Levei cajuína, mas mais uma vez a 

rejeição foi bem acentuada. 

No último dia, levei água de coco, que teve baixa aceitação, e uvas sem sementes, 

que foram bem recebidas. 

Observei que, apesar da tentativa de oferecer lanches naturais e saudáveis às 

crianças, estas tinham hábitos alimentares bem diferentes. A tentativa de acabar com o suco 

de caixinha e o biscoito de pacote continuava falhando. 

Nas entrevistas, as mães demonstraram considerar o trabalho para preparar o 

lanche coletivo insignificante, e que consideram vantajoso não precisar preocupar-se com o 

lanche individual pelo resto do ano. Todas consideraram que os motivos pelos quais o lanche 

é coletivo – tanto pelo caráter de saudabilidade quanto de socialização – justificam qualquer 

despesa ou esforço adicional. 

Ao participar da reunião para definir como seria o lanche, porém, duas mães, uma 

novata e uma veterana, foram contra o lanche coletivo, porque seus filhos têm restrições a 



52 

 

quase todos os alimentos propostos. Algumas mães consideram que se não há adesão irrestrita 

das famílias não é possível prosseguir com o lanche coletivo, mas a maioria das mães 

mantêm-se firme na decisão de manter o lanche coletivo. A mãe novata pede para ser excluída 

do rodízio, e a mãe veterana se dispõe a colaborar, mesmo afirmando que enviará um lanche 

individual diferente para seu próprio filho. 

Em relação ao cardápio, não houve consenso. Mesmo sem considerar as restrições 

alimentares específicas, nenhum alimento teve aprovação de todos os presentes. Uma das 

sugestões foi que houvesse sempre dois tipos de frutas, porque quando o suco e a fruta do dia 

não agradam a criança, esta fica com fome até o almoço, que geralmente só acontece 4h após 

o horário do lanche. A reunião termina com a decisão de permanecer como vinha sendo feito 

no ano anterior (cada família leva por uma semana em cada semestre o suco e a fruta de toda a 

turma), com o acerto de que três famílias se reunirão para deliberar o cardápio posteriormente. 

5.3 As práticas das famílias entrevistadas 

Ao iniciar o contato com as famílias, indaguei acerca do que é, para elas, uma 

alimentação saudável. 

Passei então a verificar o cardápio das famílias e o quanto são influenciados pelas 

orientações antroposóficas. Enquanto no Jardim de Infância a alimentação na Antroposofia 

tem como base os cereais e as frutas,  

[...] a criança que passa para o aprendizado escolar é mais solicitada pelos seus 

órgãos nervosos e sensoriais. Deve receber uma alimentação rica em raízes, como 

cenoura, beterraba, nabo, rabanete, raiz-forte e certas nozes (especialmente avelã)” 

(BURKHARD, p. 127, 128). 

 

As mães dos alunos do Ensino Fundamental entrevistadas, porém, afirmaram não 

ter conhecimento da alimentação na Antroposofia nem orientação escolar sobre o lanche, 

sentindo-se livres para enviar o que desejassem, salvo as restrições (refrigerante, suco de 

caixinha, salgadinhos industrializados e biscoitos recheados). No mais, não houve segurança 

das famílias quanto ao que parece ser saudável, por exemplo: biscoito industrializado salgado, 

biscoito doce caseiro, itens adoçados com açúcar mascavo... esses foram alguns dos itens que 

as famílias não concordaram quanto a poderem ser consumidos, ainda que tenham 

unanimemente afirmado que não são itens saudáveis. 

No final de fevereiro, fui convocada para uma reunião sobre o lanche coletivo do 

3º ano. Durante o ano de 2015, cada família do então 2º ano levava uma fruta e um suco (de 

fruta ou de polpa) para todos os alunos da turma, auxiliar e professora, durante uma semana 
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inteira do primeiro semestre e outra no segundo semestre. Isso significava que nos outros dias 

do ano cada família não precisaria enviar suco e fruta para o lanche individual de seu filho, 

bastando enviar um complemento que não podia ser doce. As opções mais comuns eram: 

biscoitos salgados, pães, sanduíches, queijo, castanhas, mas a maioria das crianças levava pão. 

Neste ano de 2016, foi proposto pela professora, na mencionada reunião, que, 

além do suco e da fruta, as famílias passassem a levar também o lanche salgado da turma no 

rodízio, como forma de garantir que não haveria exceções às regras de proibição de doces e 

industrializados. Houve um consenso a respeito da não utilização de embutidos, enlatados, 

açúcar branco e farinha branca. As sugestões giraram em torno dos mesmos alimentos que já 

são utilizados no jardim, como o pão, o milho cozido, o cuscuz de milho e a pipoca. Tem 

início, então, a divergência. Uma das crianças é alérgica a milho, e há pais que não 

concordam com o uso de transgênicos. Alguém sugere um fornecedor de milho orgânico, mas 

todos os pais teriam que adquirir ali, e mesmo assim não há garantia de procedência. A 

questão dos alérgicos se acentua quando o assunto é glúten, já que são três as crianças 

alérgicas, mas o pão é um dos principais alimentos utilizados. Sem usar farinha de milho e de 

trigo, as opções se reduzem sensivelmente. A maioria das crianças não tem o hábito de ingerir 

sementes e nozes. O cuscuz de arroz não faz parte da cultura do cearense. A tapioca exige 

mais tempo, pois precisa ser preparada uma a uma, e muitas crianças só consomem se tiver 

manteiga. Há uma criança alérgica a soja e duas intolerantes à lactose. São duas as crianças 

vegetarianas na sala. Não há nenhuma opção que possa incluir todas as crianças. A discussão 

se prolonga e a reunião avança, visivelmente sem solução. Ainda há famílias que não 

concordam em ter que fazer o lanche salgado por uma semana inteira para toda a turma, 

insistindo em manter somente o suco e a fruta, que, por sinal, também não foi aprovado por 

todas as famílias. Ainda houve uma discussão quanto a frutas sem sementes, quanto a polpa 

não conservar os nutrientes, ou mesmo a dispensa total do suco, bastando fruta e água, ou 

água de coco. Finalmente as representantes de turma encerram a reunião propondo que haja 

uma discussão posterior para definir o cardápio para aprovação de todos, e, não sendo 

aprovado, manter o suco e a fruta como era feito anteriormente. 

Indaguei as mães sobre as razões que levam a tamanha discrepância. 

As crianças já têm hábitos alimentares em casa, não é mais tão fácil modificar na 

escola. No Jardim uma criança vê outra provando um alimento e passa a comer, no 

Ensino Fundamental isso não ocorre, a criança não vai trocar um biscoito recheado 

por uma cenoura crua. Se todas as crianças levarem cenouras cruas, não tem a 

professora insistindo para provarem, as crianças não vão comer e pronto. O hábito 

tem que começar em casa (PATRÍCIA). 
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Entretanto, outras mães não focaram na questão da alimentação em casa como 

parâmetro para a alimentação escolar. 

É muito mais fácil comprar o biscoito pronto, o pão de pacote. Se todo mundo 

trouxer o saudável, as crianças não vão ficar com fome, elas vão comer (KARLA). 

 

No lanche coletivo não pode haver comparação, as crianças precisam comer a 

mesma coisa, o que é saudável, salvo os alérgicos; eu educo meu filho para comer o 

saudável, ele come o biscoito integral em casa. Quando chega na escola o colega 

está comendo biscoito recheado e dá a ele, tem que ter pelo menos a proibição, mas 

o ideal é que todos estejam comendo a mesma coisa (MILENA). 

 

E quanto às preferências individuais das crianças? 

Minha filha não come de tudo, mas se ela ficar com fome, ela come; se não quiser 

comer, não tem problema, come em casa. Se for viável, concordo com a 

padronização. Tapioca, cuscuz, pão integral feito em casa para a sala toda é inviável. 

Um bolo de frutas, por que não? Desde que não tenha açúcar, acho que não precisa 

ter tanta restrição, basta trazer uma opção para os alérgicos (LUÍSA). 

 

Os relatos das mães denotam a priorização da saudabilidade. Ficou evidente, na 

fala das famílias ouvidas, que a prioridade na alimentação escolar está voltada para a nutrição 

da criança, não o prazer ou a satisfação, inclusive com menções da parte das mães quanto a 

criança permanecer na escola com fome como uma opção mais saudável que ingerir alimentos 

considerados prejudiciais à saúde das crianças. 

Essa afirmativa de que as crianças podem ficar com fome sem prejuízo, pois 

podem comer em casa, ou porque isso as ensinará a comer o que estiver disponível, foi 

reiterada nas falas das professoras e das mães entrevistadas, porém, com base em minhas 

observações, parece-me incoerente. Primeiro, porque essa atitude não ensina a comer 

qualquer alimento, já que às nove horas da manhã, a criança que se alimentou bem no café da 

manhã, em geral, não sentirá necessidade de comer o que estiver disponível. Ela poderá, por 

volta do horário do almoço, sentir mal estar, fraqueza, e isso pode prejudicar seu desempenho 

escolar, já que a aula começa às 7h15 e termina às 12h15. Em segundo lugar, decidir quais 

alimentos são ou não saudáveis para uma turma de dezessete crianças com temperamentos 

diferentes parece contradizer a própria Antroposofia que considera que todo alimento é, em si, 

um agente adoecedor, contra o qual nosso organismo desenvolve ou não os meios de 

combater. Vejamos a seguir o que Burkhard afirma: 

O O2 é o elemento da vida; o carbono é que dá forma e estrutura; porém a forma no 

ser humano tem de se manter sempre plasmável. ‘E a forma que nasce logo é 

destruída, pelo fato de que o carbono se liga ao O2 e é eliminado pela respiração.’ 

Se isso não acontecesse, no ser humano, ocorreria um processo vegetal. R. Steiner, 

na sua ‘Antropologia Geral’, coloca a seguinte frase: ‘No ser humano existe a 

faculdade de poder constantemente produzir uma vida vegetal. O seu sistema 

torácico tem tendência a formar uma vida vegetativa, mas com isso ele adoeceria. 

Para manter-se sadio, tem de criar sempre o processo inverso ao da planta. Com o 
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sistema torácico, o ser humano tem a capacidade de criar um reino oposto ao da 

planta’. Pela alimentação, nos é oferecido o reino vegetal; pela respiração, nós o 

superamos constantemente. Com isso, nos curamos. Assim torna-se mais 

compreensível o que dissemos anteriormente: através da alimentação adoecemos; 

com a respiração curamos esse adoecimento (BURKHARD, 2009, v. 1, p. 136). 

 

Deste modo, a saudabilidade de cada alimento varia de criança a criança, portanto, 

obrigar uma criança a comer aquilo que estiver disponível não tem coerência com a proposta 

de Steiner.  

Finalmente, o que me chamou a atenção perante as próprias práticas escolares foi 

que todas as crianças levavam lanche individual complementar de casa, algo que elas 

apreciavam. Ou seja, as crianças não dependiam do suco e da fruta. Assim, as crianças não 

ficavam com fome, e, simplesmente, optavam por não comer a fruta ou não tomar o suco se o 

sabor não fosse de seu agrado.  

As mães que me concederam entrevista, segundo suas falas, levaram sempre 

lanches “dentro dos padrões” exigidos pela escola. Mas, nas reuniões de pais, as professoras e 

outras mães mencionaram a presença constante de produtos industrializados, como suco de 

caixinha, salgadinhos de pacote ou biscoitos recheados. Um dia, uma criança levou chocolates 

para toda a turma. O resultado foi que, nesse dia, somente duas crianças e a professora 

comeram a fruta.  

Ao final de contas, o envio de frutas e suco para toda a turma atendia a uma regra 

da escola, mas a finalidade de alimentar os alunos poucas vezes era alcançada. 

Em outro dia de observação, fui até a cozinha durante o horário do lanche, quando 

uma das crianças pegou no armário uma faca, mas foi interpelada pela Diretora, que tomava 

um café. Perguntou à criança aonde ia com aquela faca. “A professora pediu”, esclareceu a 

criança. A Diretora me perguntou se podia fazer a gentileza de levar a faca até a professora, 

pois certamente a criança sairia correndo com uma faca em mãos, o que não lhe parecia uma 

cena segura. Prontamente, peguei a faca e acompanhei a criança até sua sala, mas ao 

chegarmos à porta, ela me pediu que lhe entregasse a faca. Obviamente, recusei-me a dar-lhe 

o objeto, a fim de seguir as instruções da Diretora, mas a criança argumentou: “a maior 

interessada em não me machucar sou eu”. Mesmo assim, cumpri meu papel e entreguei a faca 

à professora, que me informou, imediatamente, que não pedira faca alguma. Pude esclarecer 

com a aluna, então, ela fora buscar uma faca na cozinha para descascar sua maçã, mas ao ser 

questionada pela Diretora, sentira-se acuada e responsabilizara a professora. Esse episódio me 

remete à fala da professora Patrícia: “as crianças precisam mastigar a maçã com a casca 

porque isso exercita sua vontade”. A vontade tem um papel muito importante dentro da 
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Pedagogia. Mas ninguém contou isso à mãe da criança – muito menos àquela criança, que se 

considera a maior interessada em sua própria saúde... A escola, porém, mantém-se firme na 

regra de não dar explicações às crianças, o que me faz indagar acerca da afirmativa de Elaine 

Marasca, de que 

 Steiner deixou claro que nas Escolas Waldorf se deveria dar ênfase a conteúdos e 

métodos atuais e práticos, pois cada época tem sua mentalidade própria; e a 

pedagogia não poderia ficar à margem dos processos evolutivos, mas entrosar-se nos 

princípios autênticos e sadios da fase atual da evolução humana (MARASCA, 2009, 

p. 81). 

 
Situação semelhante aconteceu na primeira semana em que estive responsável 

pelo lanche coletivo. No primeiro dia, levei milho cozido, uvas e suco de abacaxi com capim 

santo. Foi um sucesso, as crianças comeram muito bem e não sobrou nada. No entanto, a 

professora Patrícia, mãe de uma das crianças da turma, aconselhou-me a, da próxima vez, 

mandar o milho na espiga – eu tinha tido a brilhante ideia de cortar todo o milho fora das 

vinte espigas e enviá-lo em um recipiente com tampa, acompanhado de vasilhas e colheres. A 

professora enfatizou a importância de as crianças exercitarem a vontade através da 

mastigação.  

Na segunda semana em que fiquei responsável pelo lanche, mandei mais uma vez 

o milho cozido, desta vez na espiga. Usei a mesma quantidade, mas sobrou muito milho. 

Talvez o esforço que se faz necessário para o consumo do milho na espiga tenha 

desencorajado algumas crianças a comê-lo. Talvez apenas não estivesse tão saboroso.  O fato 

é que as crianças não sabem que não perderam apenas o milho, mas a possibilidade de 

“exercitar sua vontade”. Se os professores não dizem, e os pais não sabem, de que adianta 

enviar as espigas de milho? 

É bem difícil, senão impossível, fazer uma análise completa do currículo Waldorf, já 

que a liberdade do professor e da escola é primordial nessa pedagogia; assim, cada 

escola desenvolve seu próprio estilo, de acordo com a região, o país e as respectivas 

condições locais (MARASCA, 2009, p. 80) 

 

Os sucos sem açúcar, conforme recomendado, também não foram aprovados pelas 

crianças. A cajuína, sugestão da representante de sala, foi consumida por duas crianças, 

apenas. Levar duas opções de suco não foi aprovado, já que consideravam que isso 

desestimularia a criança a experimentar um sabor que normalmente não tomaria. 

As famílias que levavam os sucos e frutas não demonstraram conhecer nada a 

respeito da aceitação dos lanches por parte das demais crianças, preparando aquilo que era 

mais prático e conveniente dentro das opções disponíveis.  
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5.4 “Tem bolo” 

Durante minhas pesquisas, eu costumava chegar à escola por volta das sete horas 

da manhã. Às sextas-feiras, havia uma plaquinha de lousa escrita à giz “Hoje tem bolo a partir 

das 11h30”. A vendedora era mãe de uma aluna do 4º ano, que, chegando no horário 

informado, montava uma mesa, distribuía alguns bolos sobre ela, e, quase sempre, conversava 

comigo, que estava ali, sentada no banco ao lado. Normalmente, as aquisições de seus 

produtos são feitas pelas mães que vão buscar os filhos na escola.  Depois de algumas 

semanas, ela passa a levar bolos de pote individuais, e agora seu público não é mais apenas as 

mães de saída, mas algumas crianças que compram como sobremesa.  

No início de março, ela me informa que estará trazendo ovos de Páscoa em breve. 

Nesse momento me perguntei se a escola aprovava os produtos colocados à venda, já que 

procura desestimular o consumo infantil, proibindo os pais de enviarem mochilas com 

personagens midiáticos e coisas do gênero. Especialmente, o consumo de açúcar pelas 

crianças, ainda mais em grandes quantidades e antes das 15h, é proibido. 

Percebo, também, a presença do vendedor de picolé na porta da escola. Penso que 

isso não está correto, mas as próprias professoras que dirigem a escola consomem o produto. 

Poucos dias depois, recebo o comunicado de que as crianças do nono ano, para arrecadar 

dinheiro para sua viagem pedagógica, estarão vendendo picolés na escola. Uma mãe, então, 

comenta em reunião do Conselho de Pais: vender picolé na escola... isso é Waldorf? (Ouvi 

essa pergunta “isso é Waldorf?” várias vezes por vários motivos na escola, inclusive quanto a 

servir churrasco na festa de São João. As soluções em casos assim costumam ser: podemos 

vender opções de churrasco vegetariano). A solução para a questão do picolé foi de que era 

melhor vender dentro do que fora da escola. A sugestão de uma mãe de fazer dindim de sucos 

de fruta sem açúcar foi descartada por ser inócua quanto à finalidade de arrecadação do maior 

valor possível para promover a viagem dos alunos do nono ano.  

Os comportamentos alimentares são fruto não apenas de valores econômicos, 

nutricionais, salutares, racionalmente perseguidos, mas também de escolhas (ou 

coerções) ligadas ao imaginário e aos símbolos de que somos portadores e, de 

alguma forma, prisioneiros (MONTANARI, 2008, p. 79). 

 

Enquanto falamos em comida como prática e produção cultural, não se pode 

olvidar a cadeia alimentar envolvida para que o alimento chegue até o prato: de onde vem o 

alimento a ser consumido? Nesse caso, o papel das hortas cultivadas na escola Waldorf, quem 

cuida, de que maneira é utilizado o alimento produzido e em que contexto é abordada a 

produção do alimento, partindo especialmente dos contos sobre a terra, o ar e as origens do 
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homem, que preparam os alunos do 3º ano para a prática da horta, o trabalho com água e fogo 

e preparo do alimento que se dá por meio das práticas culinárias serão objeto de nosso estudo.  

Permaneci sentada em um canto da sala, conforme orientação da professora, e na 

hora de preparar o pão fui convidada a sentar-me à mesa com as crianças. 

Partindo dos referenciais teóricos propostos, passamos a investigar a alimentação 

proposta no Jardim de Infância, com crianças de quatro a seis anos, e no terceiro ano do 

Ensino Fundamental, com crianças de oito e nove anos. 

Enquanto no Jardim de Infância a alimentação na Antroposofia tem como base os 

cereais e as frutas,  

a criança que passa para o aprendizado escolar é mais solicitada pelos seus órgãos 

nervosos e sensoriais. Deve receber uma alimentação rica em raízes, como cenoura, 

beterraba, nabo, rabanete, raiz-forte e certas nozes (especialmente avelã)” (p. 127-

128). 

 

As mães dos alunos do Ensino Fundamental entrevistadas, porém, afirmaram não 

ter conhecimento da alimentação na Antroposofia nem orientação escolar sobre o lanche, 

salvo as restrições (refrigerante, suco de caixinha, salgadinhos de pacote e doces em geral). 

Essa afirmativa de que as crianças podem ficar com fome sem prejuízo, pois 

podem comer em casa, ou isso as ensinará a comer o que estiver disponível, foi reiterada nas 

falas das professoras e das mães, o que me causou certa surpresa. Primeiro, porque parece um 

fato amplamente divulgado que a fome prejudica o desempenho escolar – apesar de não 

estarmos falando aqui da fome decorrente da desnutrição, mas ainda assim, uma sensação de 

mal-estar que pode ocorrer na fisiologia da criança e impedi-la de ter um aproveitamento 

satisfatório das atividades escolares – a chamada “fome do dia”. Em segundo lugar, o que me 

chamou a atenção foi que, de fato, as crianças cujas mães entrevistei não levavam outro 

lanche para a escola, mas as demais crianças quase sempre traziam um lanche extra, um doce, 

e, muitas vezes, produtos industrializados, como suco de caixinha, salgadinhos de pacote ou 

biscoitos recheados. Apesar da proibição, ficou claro que muitas mães consideram mais 

importante que a criança coma do que fique com fome por não comer o que é saudável. Isso 

foi um ponto de discussão nas reuniões de turma que participei, na qual muitas mães insistiam 

na proibição de lanches “alternativos”. 

Na turma da professora Aline, o lanche é individual: cada aluno traz o seu de casa. 

A professora limita-se a orientar sobre o que é saudável e o que não é, tanto às famílias quanto 

aos alunos, e estes decidem livremente sobre o que levarão para o lanche. 
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Entrevistei as mães de quatro crianças dessa turma, e todas afirmaram que já 

buscavam hábitos saudáveis em casa, e que a escola contribuiu para que esses hábitos se 

firmassem ainda mais. Todas apoiam as restrições feitas pela escola – não levar suco de 

caixinha ou biscoito de pacote – porém se dividem: enquanto duas consideram que o lanche 

deveria ser coletivo para evitar comparações ou que algumas crianças levem algo que não 

esteja nos padrões do que é determinado pela escola poderia ser interessante, duas pensam que 

preparar o lanche para toda a turma atrapalharia sua rotina, e que cada família deve ter 

consciência no preparo do lanche para que não haja nada fora do padrão. 

Indagadas sobre os motivos pelos quais a escola restringia esse tipo de 

alimentação, nenhuma delas fez referência à antroposofia. Todas consideraram que a escola 

segue o “senso comum” do que é saudável, já que é de conhecimento público e notório que os 

produtos industrializados contêm ingredientes que prejudicam a saúde dos consumidores. As 

mães não souberam dizer o motivo pelo qual a escola considera prejudicial comer açúcar pela 

manhã, sendo que duas não sabiam dessa restrição ao doce. As entrevistadas desconheciam os 

cereais indicados para consumo, sabendo apenas que devem ser integrais. Todas as 

entrevistadas afirmaram que tudo o quanto sabem sobre a alimentação pesquisaram por conta 

própria, sendo que a professora orientava quanto às normas, não quanto às razões pelas quais 

as normas existem. 

Perceber as práticas alimentares de uma escola Waldorf é perceber a peculiaridade 

das práticas individuais de cada professor. Não há padrões, apesar de, em alguns casos, haver 

consensos. No entanto, apesar da participação das famílias nesse contexto, percebemos pouco 

espaço para as peculiaridades das crianças. Independente das orientações de Steiner sobre o 

olhar individualizado sobre a criança, a força da necessidade do coletivo se sobrepõe, exceto 

no que diz respeito a evitar excluir os alérgicos. 

Foi possível inferir, pelas entrevistas conduzidas, que os pais entrevistados 

desconheciam as práticas alimentares da escola, bem como seu significado. Percebemos que, 

apesar da afirmativa dos professores acerca da importância do envolvimento das famílias e do 

trabalho realizado em casa, há poucas iniciativas por parte da escola na promoção de 

orientação aos pais e alunos, e essas informações são transmitidas somente pelo professor aos 

pais de seus alunos, conforme julgue necessário ou caso seja interpelado nesse sentido. 

Quanto às crianças, salvo comentários dos professores quanto à proibição de lanches 

industrializados e doces, nenhuma orientação recebem da parte da escola. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A qualidade dos sentimentos presentes 

durante a refeição gera uma atmosfera que 

também nos alimenta! Talvez o pão ao ser partido 

e repartido simbolize tudo o que uma refeição 

pode oferecer: prepará-lo é uma vivência 

preciosa”.  

    Lameirão 

A alimentação na abordagem escolar da Antroposofia apresenta-se como uma 

ação curativa contra as forças adoecedoras da constituição humana, especialmente como 

andítodo ao próprio alimento que tiver sido ingerido em desacordo com as necessidades de 

cada ser humano. Nesse contexto, a alimentação deve ser pensada sempre em um contexto 

individual, considerando o temperamento e a personalidade do indivíduo, além de suas 

constituições físicas. Uma refeição coletiva é um momento de celebração, não um padrão a 

ser seguido por todos os envolvidos. 

Durante nossa pesquisa de campo em uma comunidade escolar permeada pelas 

orientações antroposóficas em suas práticas gerais, foi possível inferir que o enfoque da 

alimentação como saúde versus doença segue regras nutricionais que fazem parte do senso 

comum, sem contemplar individualizações senão quanto às questões alergênicas. 

Observei o dia a dia da escola por meses antes de poder ingressar, em uma única 

ocasião, numa sala de aula da Educação Infantil. Participei de todas as reuniões cujo tema era 

a alimentação das turmas do Jardim e do terceiro ano, bem como das reuniões do Conselho de 

Famílias da escola. Estive presente nos horários de entrada, saída e durante o horário do 

lanche, observando a dinâmica das famílias e das crianças levando os alimentos para suas 

turmas. Passei dias imersa no âmbito dessa escola viva, ouvindo as mais diversas colocações 

sobre o que comer em uma escola Waldorf. Ouvi mães de alunos afirmarem que a 

Antroposofia é uma teoria impraticável, ou uma filosofia extremamente difícil de ser 

compreendida. Também encontrei pessoas que praticam as regras da Antroposofia que 

conhecem, e consideram necessário orientar as demais famílias ou mesmo impedir que não 

praticantes da Antroposofia matriculem seus filhos na escola, a fim de garantir a fidelidade às 

suas práticas. No entanto, nem mesmo estas famílias, interessadas em conhecer mais, tinham 

profundidade em relação aos conceitos da Antroposofia. 
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Pude inferir, assim, que a Pedagogia Waldorf é uma teoria educacional que atrai 

muitos pais, dentre outras razões, pela preocupação com a saudabilidade alimentar das 

crianças, independente dos significados por trás das práticas alimentares. Há uma expectativa 

de que, no que tange à alimentação, as práticas escolares reflitam em melhores práticas 

domiciliares. Fica claro que, para as famílias, comer na escola é alimentar-se, no sentido de 

que é uma nessidade fisiológica para ser suprida, é o que se faz imprescindível à constituição 

física humana. No entanto, comer envolve prazer, pois nem tudo o que alimenta sacia a alma 

humana. 

 Para nós, brasileiros, nem tudo que alimenta é sempre bom ou socialmente 

aceitável. Do mesmo modo, nem tudo que alimenta é comida. Alimento é tudo que 

pode ser ingerido para manter a pessoa viva; comida é tudo que se come com prazer, 

de acordo com as regras de comunhão e comensalidade (DAMATTA, 1997b, p. 55, 

apud BARROS, 2002, p. 24).  

 

Assim, foi possível constatar que o lanche coletivo funcionava satisfatoriamente 

como uma conveniência para os pais que não desejavam ter que pensar em opções de lanches 

saudáveis nos duzentos dias letivos, ainda que o discurso tenha sido de que o objetivo era 

socializar as refeições. Mesmo o argumento amplamente utilizado pelos pais e professores de 

que o lanche coletivo representava o carinho da família, como uma doação, é questionável, 

devido à falta de verificação prévia da aceitação de determinadas frutas ou sabores de sucos.  

Havia também uma preferência por frutas cortadas, o que os pais atribuíam à preguiça dos 

alunos, porém não era considerado que, logo após o lanche, era a hora do recreio, e as 

crianças que terminavam o lanche podiam sair imediatamente para brincar. Isso significa que 

quanto mais tempo levasse para terminar o lanche, menos tempo a criança teria para brincar. 

Devido à prática comum de aplicação de redução de minutos do tempo de recreio como 

“castigo” por mau comportamento dos alunos, o tempo de brincar parecia muito precioso para 

ser “desperdiçado” com uma fruta difícil de descascar. Isso ficou evidente ao observar a 

rejeição de frutas que normalmente eram bem aceitas quando estavam cortadas, pois a corrida 

das crianças para fora da sala de aula não indicava crianças “preguiçosas”; ao contrário, as 

crianças em geral eram ativas e tinham urgência de brincar. 

Nas entrevistas, os pais demonstraram interesse em participar de palestras 

orientativas em relação às frutas regionais e de época, e oficinas de preparo e apresentação 

dos alimentos que pudesse levar ao consumo desses alimentos com mais prazer. Mas os 

professores consideraram que essas iniciativas deviam partir dos pais, não da escola. Os pais, 

no entanto, não sabiam onde buscar tais orientações e tinham dificuldade de se organizar de 

forma independente, participando apenas das iniciativas da própria escola. Percebe-se, assim, 



62 

 

a dificuldade de traduzir conceitos em práticas, tanto da parte dos pais e mães quanto dos 

próprios professores. 

 [...] assim se expressa Cipriano Luckesi (2000, p.121): ensinamos e aprendemos 

conceitos. (...) Nosso ensino não cria condições para o vivenciar. Praticamente, em 

nossas escolas e famílias (mais nas escolas que nas famílias), não aprendemos a 

traduzir esses conceitos em condutas de vida. Ao final de uma formação, somos 

capazes (quando o somos...) de discursar de modo relativamente adequado sobre 

aquilo que estudamos, porém, quando vamos atuar com estes conceitos, torna-se 

válido o provérbio popular que diz que a teoria, na prática, é outra’. Ou seja, 

sabemos os conceitos, porém não os vivenciamos, não aprendemos a transformá-los 

em vida cotidiana, em condutas (SILVA, 2010, p. 63). 

 

Quanto às práticas alimentares presentes no Currículo, pude apreender melhor 

suas significações após participar diretamente das vivências. Como disse a professora Aline, a 

inteligência do fazer é diferente da inteligência do pensar. E pensar a Pedagogia Waldorf a 

partir de outros modelos pedagógicos leva a uma série de interrogações. Somente ao pensar a 

Pedagogia Waldorf a partir de si própria é possível compreender o objetivo a que se propõe. O 

professor que pretende conduzir a criança em liberdade precisa ser um exemplo a ser seguido, 

uma autoridade amorosa que reverencia o mundo e admira o trabalho. Seguir uma orientação 

de um livro para fazer pão com as crianças não é o mesmo que desejar compartilhar com seus 

alunos uma vivência que lhe despertou os sentidos. Através destes a criança conhece o 

alimento e o percebe, mas por sua alma aprecia e forma suas preferências alimentares. O 

alimento imposto como ração para a manutenção do corpo físico não tem o mesmo sabor do 

alimento festivo, cercado de contos de fadas, aromas, sorrisos, cantigas e cores, que alimenta 

a alma. Nesse contexto, a escola é um espaço de aprendizagem com direcionamento apenas 

sugerido. São as impressões individuais de cada criança, a maneira como participou de cada 

vivência, que trarão sua aprendizagem. Não há, pelo que pudemos constatar, qualquer lição 

prática – quer de culinária, quer de ciências, matemática ou linguagem – a partir da 

elaboração dos alimentos, quanto menos uma aula formal de educação alimentar e nutricional. 

Na Educação Infantil o trabalho é voltado para que as decisões futuras acerca de uma 

alimentação saudável decorram naturalmente dos hábitos que as crianças estão adquirindo a 

partir das vivências, se suas experiências forem, de algum modo, marcantes. A participação 

das famílias é fundamental nesse processo. 

 Esse sentido se perde no Ensino Fundamental. Quando o lanche é individual, as 

escolhas são feitas pelos pais, geralmente prestigiando os hábitos alimentares da criança. A 

refeição é feita individualmente, com crianças comendo lado a lado. Então, se não há 

padronização, e os colegas desejam compartilhar, surgem os conflitos, tanto entre as crianças 
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quanto entre os pais - por não desejar ou não poder compartilhar, devido às diferenças das 

dietas. A fim de evitar os conflitos, a escola opta por padronizar as refeições, determinando o 

que não pode ser levado como lanche.   

Nos casos em que a refeição é coletiva, o cardápio é único para todas as crianças, 

o que exclui a possibilidade de conflitos, mas, por ser determinado com base nos critérios 

nutricionais, sem levar em consideração o critério de aceitação, pode ser insatisfatório para 

muitas crianças. Quando indivíduos participam de uma refeição de forma coletiva, vivenciam 

uma linguagem não verbal própria desse ato, que contém forte carga simbólica, especialmente 

quando há rituais bem definidos para o momento, como acontece na Escola Waldorf, com o 

agradecimento pela refeição e ao colega que a oferece. Deste modo, a refeição coletiva 

transmite um significado, conforme afirma Montanari: 

Em todos os níveis sociais, a participação na mesa comum é o primeiro sinal de 

pertencimento ao grupo. Esse pode ser a família, mas também uma comunidade 

mais ampla: toda confraria, corporação, associação reafirma à mesa a própria 

identidade coletiva (MONTANARI, 2009, p. 159).  

 

   

Assim, tornar visível o esforço da família para transformar a mesa comum da 

escola em um momento de confraternização, ao invés de um simples ato nutricional, é um 

aspecto importante para que o significado da mesma coletiva seja mais que comer “para 

permanecer vivo”. E há um abismo entre a prática que demonstra o cuidado, o zelo, o carinho 

na escolha do alimento que pretende promover a saúde, a vontade e a força motora, e a prática 

de ter que comer porque “é o que tem”. 

A concepção espiritual por trás do alimento está acessível àqueles que pesquisam 

profundamente a teoria antroposófica, mas esse significado, como dito, não é apresentado aos 

alunos e é de difícil acesso aos pais. Mas, sob esse significado, sob esse fazer sem explicação, 

há um currículo desenhado para filhos de operários de uma fábrica de cigarros da Alemanha 

de 1919. Impossível não pensar se a ausência de explicações almeja realmente a liberdade ou 

a necessidade de que as crianças se tornem adultos que participam em silêncio de suas 

atividades, de forma obediente, sem questionar e sem receber explicações.  

      Há que se considerar que, de acordo com Apple, é preciso 

Problematizar as formas de Currículo encontrados nas escolas, de maneira que se 

possa desmascarar seu conteúdo ideológico latente. É preciso levar muito a sério as 

questões acerca da tradição seletiva, como a seguinte: A quem pertence esse 

conhecimento? Quem o selecionou? Por que é organizado e transmitido dessa 

forma? E para esse grupo determinado? O mero fato de formular essas questões não 

basta, no entanto. É também necessário que se procure vincular essas investigações a 

concepções diversas de poder social e econômico e de ideologias (APPLE, 1982, p. 

16-17). 
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Assim, ao formular um Currículo em que o alimento se apresenta a partir da ação 

da mão dos alunos, a Pedagogia Waldorf pretende trazer a criança de nove anos de idade para 

uma consciência de agente transformador do mundo. O motivo pelo qual essa prática foi 

destinada a essa faixa etária é justificado pelo aspecto espiritual. Mas ao considerar a 

existência de um currículo oculto, indaga-se quanto ao contexto social em que se decidiu que 

a criança de nove anos deveria tornar o prazer da alimentação relacionado ao fazer, ou seja, 

deixando de ser alguém que é alimentado para ser alguém que consegue se alimentar por 

conta própria, ou melhor, adquire a consciência de que pode fazê-lo. 

Em momento algum, na fala dos professores ou mesmo das mães foram 

consideradas as preferências das crianças na elaboração dos cardápios coletivos, e, quando 

diretamente indagadas em relação a rejeições por parte das crianças, sempre houve referência 

à necessidade da criança adaptar o paladar ao que o adulto considera saudável. Entre as mães, 

havia a crença de que a fome faria com que as crianças comessem o que estivesse disponível. 

Entre as professoras, havia a certeza de que a repetição dos alimentos transformaria o hábito 

alimentar das crianças. Durante o período de nossa observação, vimos que havia êxito quanto 

à mudança do hábito alimentar das crianças da Educação Infantil, que se envolviam na 

elaboração dos alimentos e seguiam um cardápio fixo, mas não das crianças do Ensino 

Fundamental, cuja alimentação variava de acordo com a família responsável pelo cardápio. 

Os dois momentos em que os relatos de que o alimento foi descrito com satisfação pelos pais 

e professora do Ensino Fundamental foram aqueles em que foi consumido o produto das 

atividades curriculares: a salada (da horta) e o pão. 

Não é possível concluir de forma absoluta quanto às diferenças entre as práticas 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental quanto ao alimento por diversas razões. A 

primeira é que quando Rudolf Steiner criou a Escola Waldorf, pensou o currículo para 

crianças de sete a quatorze anos de idade. O Jardim de Infância foi uma criação posterior, e o 

envolvimento com as refeições decorre da necessidade de transformar o ambiente no mais 

semelhante possível ao lar, já que, idealmente, pelo menos há cem anos atrás, as crianças de 

até sete anos deveriam permanecer em casa com suas mães, ou melhor, se a escolarização não 

se iniciasse aos sete anos, Steiner recomendava que essa permanência fosse até os doze anos 

de idade. Então, se a Educação Infantil busca imitar o lar, as práticas alimentares realizadas na 

escola deveriam, em tese, corresponder às práticas domiciliares. Cem anos depois, a 

sociedade mudou, mas a Escola Waldorf permanece fiel às suas práticas. Não é de estranhar, 

portanto, que as crianças cheguem aos sete anos com hábitos alimentares diferentes – e 
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rejeitando os alimentos que no Jardim são consumidos com alegria. As práticas escolares não 

substituem as práticas domiciliares, e só com a verdadeira parceria da família e da escola, 

como acontece na Educação Infantil, seria possível tornar a aceitação dos alimentos natural e 

significativa aos alunos do Ensino Fundamental. 
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