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RESUMO

SILVA REGO, Natália. Experiência educacional holística envolvendo Educação
Alimentar e Nutricional: um estudo de caso. 2020. 162 f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo, Ribeirão Preto, 2020.

O atual panorama do estado nutricional em todo o mundo alerta para a importância
da busca por estratégias efetivas de Educação Alimentar e Nutricional (EAN). Ao
considerar a diversidade subjacente à alimentação e ao ato de comer, a EAN deve
comprometer os indivíduos em um cenário abrangente, primando não por
estratégias pontuais sobre alimentação, mas sim por perspectivas que considerem
todo o contexto alimentar do indivíduo. Estudos recentes em EAN enfatizam ainda a
importância do envolvimento com o sistema alimentar e com processos de produção
responsáveis em termos ambientais e humanos. Sabe-se que os primeiros anos de
vida são fundamentais para o desenvolvimento de comportamentos e hábitos de
forma geral, incluindo os alimentares, o que outorga à EAN na infância um papel
catalisador para o desenvolvimento de adultos conscientes. Tal percepção motivou o
desenvolvimento deste trabalho, cujo objetivo é explorar o fenômeno experiências
vivenciadas por crianças em um ambiente educacional de inspirações holísticas para
compreender como tais experiências podem promover a EAN. Trata-se de um
estudo de caso qualitativo da Slow Chácara, um centro de educação informal que
oferece vivências holísticas para crianças. Vale-se da observação participante no
referido local, das entrevistas semiestruturadas em profundidade com os educadores
e do ensaio fotográfico como instrumentos subsidiários à análise temática
desenvolvida. Esta investigação fundamenta-se teoricamente em estudos
relacionados à EAN, à visão holística e aos referenciais de inspiração da Slow
Chácara, a saber, antroposofia, movimento Slow Food e abordagem Pikler. A
interpretação se dá no diálogo com esse aporte teórico e com os pressupostos da
Complexidade, haja vista o fenômeno em foco possuir uma natureza
multidimensional, que demanda um olhar totalizador e não fragmentado. Os
resultados apontam que as vivências na Slow Chácara visam o desenvolvimento
integral da criança, incluindo aspectos relacionados à alimentação, como o
envolvimento com o sistema alimentar, sendo capazes de promover a EAN. A partir
da interpretação dos resultados, é possível sustentar a concepção de que a EAN se
manifesta de forma complexa, ou seja, entrelaçada às ações e interações dos
sistemas, os quais produz ao mesmo tempo em que é produzida.
Palavras-chave:
Complexidade.
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ABSTRACT

SILVA REGO, Natália. Holistic educational experience along with Food and
Nutrition Education: a case study. 2020. 162 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2020.
The current panorama of nutritional status worldwide warns of the importance of the
search for effective strategies for Food and Nutrition Education (EAN). When
considering the diversity underlying food and the act of eating, EAN must commit
individuals in broad perspectives, focusing not on specific strategies on food, but on
educational experiences involving the food theme. Recent studies in EAN have been
proposed highlighting the the importance of involvement with the food system and
with production processes that are environmentally and humanly responsible. It is
known that the first years of life are fundamental for the development of behaviors
and habits in general, including food, which gives EAN in childhood a catalytic role
for the development of conscious adults. Such perception motivated the development
of this work, which aims to explore the phenomenon experiences lived by children in
an educational environment of holistic inspirations to understand how such
experiences can promote EAN. It is a qualitative case study about Slow Chacara, a
informal educational center that offers holistic activities for children. This study uses
participant observation, in-depth semi-structured interviews with educators and
photographies as subsidiary instruments to the thematic analysis developed. This
investigation is theoretically based on studies related to EAN, holistic view and the
inspiration references os Slow Chacara: anthroposophy, Slow Food movement and
the Pikler approach. The interpretation takes place in the dialogue with this
theoretical contribution with the assumptions of Complexity, given that the
phenomenon in focus has a multidimensional nature, which demands a totalizing and
not fragmented look. The results show that the experiences at Slow Chacara aim at
the integral development of the child, including aspects related to food, being able to
promote EAN. From the interpretation of the results, it is possible to support the
concept that the EAN manifests itself in a complex way, that is, intertwined with the
actions and interactions of the systems to which it produces, at the same time that it
is produced.
Keywords: Food and Nutrition Education. Holistic education. Complexity.
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1 INTRODUÇÃO

O atual panorama do estado nutricional no mundo todo alerta para a
importância de estratégias eficazes de Educação Alimentar e Nutricional (doravante
EAN), que possam auxiliar principalmente na prevenção e manejo da obesidade e
das doenças a ela associadas (MONTEIRO et al., 1995; BOOG, 1997; BRASIL,
2012).
Segundo seu documento norteador, o Marco de Referência em Educação
Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012), a EAN objetiva a
promoção de hábitos alimentares saudáveis. Contudo, são flagrantes na literatura
estudos que discorrem sobre as dificuldades encontradas pela sociedade em
incorporar mudanças em relação à sua alimentação, sendo observado em vários
estudos, por exemplo, a influência do ambiente (CONTENTO, 2010; DIEZ-GARCIA,
2012; SWINBURN, et al. 2011; CRONIN et al. 2014). Transformações sofridas
continuamente pela sociedade impactam na alimentação e mudanças podem ser
naturalmente incorporadas, acompanhando essas transformações; todavia, quando
se trata de realizar mudanças voluntárias, como as preconizadas em direção à
alimentação saudável, por exemplo, observam-se inúmeras dificuldades e
incompatibilidades por não estarem de acordo com as práticas sociais vigentes,
mostrando que mudanças precisam envolver a estrutura da sociedade (DIEZGARCIA, 2012). Contento (2010) apresenta determinantes para as escolhas
alimentares, caracterizados como determinantes biológicos, experiência alimentar,
determinantes pessoais e determinantes sociais.
Isto posto, faz-se necessária, a busca de alternativas para a EAN que
considerem a multiplicidade de fatores que envolvem a alimentação e contemplem
os fatores pessoais e contextuais envolvidos no ato de se alimentar, de modo a
abordar o indivíduo em dimensões que vão além da ingestão de nutrientes e a
comprometê-lo com o próprio processo de mudança alimentar.
Nesse escopo, recentes proposições acerca dos cuidados com a alimentação
para a saúde, como discorrem Willett et al. (2019), consideram os alimentos não
isoladamente, mas sim o sistema alimentar como um todo, destacando práticas
alimentares que são, a um só tempo, positivas para a saúde humana e para a
sustentabilidade ambiental. Doravante, passa-se a assumir que o envolvimento com
o sistema alimentar se faz importante como estratégia de EAN.
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Ao tratar da EAN para crianças, Gaglianone (2006) e Yokota (2010) destacam
que a conhecida importância dos primeiros anos de vida na formação de hábitos e
comportamentos de uma forma geral faz com que a infância seja uma fase favorável
para a aplicação da EAN. Referente aos espaços educativos direcionados a
crianças, como as escolas, os estudos de Anderson et al. (2005), Schwartz, Novak e
Fiore (2009) e Yokota (2010) revelam que esses espaços são propícios para a
aplicação de EAN, uma vez que podem gerar repercussões amplas por meio de
atividades relacionadas à educação em saúde.
Com base nos estudos mencionados, estratégias para promover práticas que
permitam, desde a infância, o desenvolvimento da consciência sobre a relação entre
e alimentação e o planeta precisam ser pensadas e repensadas e, nessa direção,
emerge a necessidade de implementar abordagens holísticas da alimentação.
É sob tal premissa que esta pesquisa se desenvolve. Trata-se de um estudo
de caso que focaliza um espaço educativo privado sem engajamento no sistema
formal de educação, direcionado a crianças de um a quatro anos, denominado Slow
Chácara, que se auto reconhece como um ambiente educacional de inspirações
holísticas, fundamentadas em referenciais como a antroposofia (STEINER, 1924;
LANZ, 1997, 2011; BURKHARD, 2009; AZEVEDO, 2012), o movimento Slow Food
(PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013; MAKUTA, 2018) e a abordagem
Pikler (FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017; MELIM;
ALMEIDA, 2019).
Este estudo explora as atividades educativas e o cotidiano da Slow Chácara e
busca interpretar, à luz da Complexidade (MORIN, 2003b, 2005, 2015) as
experiências que emergem desse contexto.

1.1 APRESENTAÇÃO DA PESQUISADORA

A nutrição surgiu para mim na infância, afinal, desde que me recordo, sempre
fui interessada quanto aos diversos aspectos que tangem à alimentação humana.
No momento da escolha de um curso, foi o nome Nutrição e Metabolismo que me
fez brilhar os olhos na lista de cursos da Universidade de São Paulo (USP)
existentes no campus de Ribeirão Preto, minha cidade natal. Simultâneo à mistura
de ansiedade e insegurança geradas por essa decisão, fui aprovada no vestibular e
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ingressei para o curso de Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP – USP).
Durante a graduação, que se estendeu do ano de 2013 a 2018, diversas
foram as situações em que me vi despida de certezas. Pude aproximar-me, ao longo
das disciplinas, das questões biológicas do ser humano e dos alimentos, que são
inegavelmente admiráveis. Todavia, sentia-me incompleta ao cogitar minha atuação
profissional embasada em aspectos objetivos sobre gasto e ingestão de energia,
carências e excessos de nutrientes.
Em meio à aflição de me ver construir uma formação na qual eu não me
sentia confortável, conheci, no terceiro ano da graduação, a Professora Doutora
Rosa Wanda Diez Garcia, minha atual orientadora, a qual apresentou, em nossa
primeira disciplina de Educação Alimentar e Nutricional, o alimento e a alimentação
com uma gama de significados que vão muito além do nutriente. Foi então que eu
reconheci o meu vínculo com a nutrição, despertou-me o desejo de estudar a
educação alimentar e nutricional, afinal, para mim, educar para a alimentação é
educar para a vida.
Esta frase me serve de inspiração e motivação também para esta pesquisa.
Observar a crescente prevalência de obesidade e doenças a ela associadas no
mundo atual, bem como os cada vez mais alarmantes impactos ambientais do
comportamento humano, traz-nos a sensação inquietante de que é necessário
buscar alternativas. O ato de comer, em sua polissemia, é incorporado de forma
distinta entre os indivíduos, não havendo possibilidade de generalizações de
conduta quando se trata da alimentação.
Tendo em vista que as estratégias de educação alimentar e nutricional
pontuais podem não garantir sua eficácia a longo prazo, busco na educação
holística alguma relação com a educação alimentar, justamente por tratar a
educação de forma contextualizada e não fragmentada, assim como a alimentação,
a meu ver, deve ser tratada.
Conheci a Slow Chácara em uma das atividades de extensão durante a
graduação, das quais sempre fiz questão de participar, afinal, também a graduação
pode ser um processo de fragmentação do conhecimento e as atividades de
extensão

permitem,

transdisciplinaridades.

ao

mínimo,

uma

maior

exploração

de

contextos

e
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Ao visitar a Slow Chácara e observar, pela primeira vez, a forma diferenciada
de educar as crianças por meio da vivência típica da infância, de forma holística e
integrada, a ideia para o projeto de pesquisa fluiu, juntamente à minha atual
orientadora, e, logo após ser concedido meu diploma de graduação, iniciei minha
trajetória acadêmica no Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo da
FMRP USP, a fim de aprofundar meus conhecimentos e, de alguma forma, poder
contribuir com as reflexões e o acervo de estudos que relacionam alimentação e
educação, trazendo como diferencial a visão holística e a interpretação à luz da
Complexidade (MORIN, 2003b, 2005, 2015).

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Subsequente a esta seção introdutória, que se encerra com o objetivo e a
justificativa deste trabalho, a Seção 2 traz a Fundamentação Teórica que orienta as
discussões de seu percurso e se divide em cinco subseções, a saber: Educação
Alimentar e Nutricional, cujas discussões são apresentadas com embasamento
principalmente no Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional
(BRASIL, 2012) e nas constatações de Contento (2010), Diez-Garcia (2012), Silva et
al. (2018) e Willett et al. (2019); Visão Holística (BRANDÃO; CREMA, 1991a,
1991b); Antroposofia (STEINER, 1924; LANZ, 1997, 2011; BURKHARD, 2009;
AZEVEDO, 2012); Movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI,
2013; MAKUTA, 2018); Abordagem Pikler (FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014;
QUINTELA, 2017; MELIM; ALMEIDA, 2019); Complexidade (MORIN, 2005; 2015) e
a Integração das Fundamentações Teóricas. A Seção 3 trata da Metodologia e
descreve o percurso investigativo da pesquisa. Inicialmente, descreve a concepção
qualitativa que orienta o estudo (MINAYO, 2004; DENZIN; LINCOLN, 2005;
TURATO, 2005; BRAUN; CLARKE, 2013; LÜDKE, ANDRÉ, 1986; BOGDAN;
BIKLEN, 1994) e, em seguida, divide-se em seis subseções: a primeira fundamenta
a definição desta pesquisa como estudo de caso; a segunda descreve o contexto da
pesquisa; a terceira subseção apresenta os instrumentos empregados na geração e
coleta de dados; a quarta discorre sobre os procedimentos de organização e
interpretação dos dados, referindo-se à análise temática (BRAUN; CLARKE, 2006,
2013); a quinta subseção discute as questões éticas da pesquisa; e a sexta trata das
questões de credibilidade deste trabalho.
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A Seção 4, denominada Resultados, apresenta uma sistematização inicial
dos dados coletados e, posteriormente, subdivide-se em seis partes. A primeira trata
dos educadores e da fundação da Slow Chácara; a segunda, das características
estruturais; a terceira parte diz respeito à relações interpessoais que ocorrem no
espaço educativo; a quarta, trata do método de educação aplicado na Slow Chácara;
a quinta parte é referente aos ritmos do local; e sexta parte traz uma síntese dos
valores que são vivenciados na Slow Chácara.
Na Discussão, Seção 5, é realizado um movimento dialógico entre os
resultados encontrados e os referenciais teóricos que orientam este trabalho,
previamente descritos na Fundamentação Teórica, além de discuti-los com demais
achados da literatura.
Completando o trabalho, a Seção 6 traz as Considerações Finais, com
ponderações e argumentos que corroboram a interpretação apresentada, a
relevância social e acadêmica para o desenvolvimento da pesquisa, bem como
aponta possível ideação para trabalhos futuros.
Ao longo deste trabalho, foi redigida a cartilha denominada Educação
Alimentar e Nutricional para crianças: uma abordagem holística (ANEXO D), cuja
intenção é compartilhar com professores da área de EAN e do ensino fundamental,
bem como com demais interessados, um material sobre a essência de uma
abordagem holística envolvendo EAN, funcionando como ferramenta para difusão
desta abordagem educativa, uma vez que sintetiza os principais elementos das
experiências do ensino holístico da Slow Chácara que poderiam ser reproduzidos
em outros ambientes educacionais.

1.3 OBJETIVO E REFERENCIAL TEÓRICO

Diante do exposto, este estudo tem como objetivo explorar o fenômeno
experiências vivenciadas por crianças em um ambiente educacional de
inspirações holísticas para compreender como tais experiências podem
promover a EAN.
A questão de pesquisa que orienta este estudo é:
•

Como as vivências holísticas na Slow Chácara podem promover a EAN
para crianças?
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Ao considerar as experiências vivenciadas por crianças na Slow Chácara
como um fenômeno, este trabalho se orienta pela visão complexa de Morin (2003b;
2005; 2015), que entende fenômeno como experiências humanas que interconectam
dimensões naturais, físicas e sociais. Assim, na busca de compreensão sobre tal
fenômeno, que emerge no âmbito da Slow Chácara, esta pesquisa considera a
multidimensionalidade desse contexto, compreendendo-o, à luz da Complexidade
(MORIN, 2003b, p. 131), como um sistema – “uma inter-relação de elementos
constituindo uma entidade ou uma unidade global”. Nessa perspectiva, a Slow
Chácara é um sistema que se configura na tessitura de diversos outros sistemas: a
Slow Chácara (sistema), por meio de seus educadores (sistemas), promove
vivências holísticas (sistemas) direcionadas a crianças (sistemas).
Nesse sentido, este estudo pressupõe, com base em Morin (2003b, p. 101102), que esses sistemas se inter-relacionam e articulam-se
[...] por dependências fixas e rígidas; por inter-relações ativas e
interações organizacionais; por retroações reguladoras; por
comunicações [apresentando-se] sob o ângulo do todo, [como] uno e
homogêneo [e] sob o ângulo dos constituintes, [como] diverso e
heterogêneo.

Sob tal compreensão, a Slow Chácara é aqui considerada como um
entrelaçamento de sistemas que encerra relacionamentos humanos e institucionais
e, por isso, devem ser consideradas as diferentes expectativas e valores dos
indivíduos que neste contexto interagem e convivem. Esses sistemas se
caracterizam pelo inter-relacionamento das partes, ou seja, pela conexão entre
vários sujeitos participantes do processo de vivência holística que, por sua vez,
interagem no meio em que estão situados.
Intrínseco ao fenômeno objeto desta pesquisa, coexistem ideias e atitudes
plurais, ambivalentes, ambíguas e em constante (re)construção, que, por tal
característica, requerem uma perspectiva de pesquisa que não se restrinja a um
conjunto fixo de procedimentos, lineares e fragmentados. Outrossim, requerem um
olhar totalizador que considere esse fenômeno como um sistema complexo, ou seja,
aquele que é tecido junto, que se produz ao mesmo tempo em que é produzido, pelo
entrelaçamento “dos acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações,
acasos, que constituem nosso mundo fenomênico” (MORIN, 2005, p. 13).
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As discussões sobre o fenômeno focalizado neste trabalho – experiências
vivenciadas por crianças em um ambiente educacional de inspirações holísticas –
fundamentam-se em documentos e estudos sobre a EAN, estudos sobre visão
holística e antroposófica, o movimento Slow Food e a abordagem Pikler. Juntos com
a Complexidade, esses estudos compõem o arcabouço teórico deste trabalho,
conforme descrito na seção de fundamentação teórica.
Dessa

forma

embasado,

este

trabalho

opta

por

direcionamentos

metodológicos que, simultaneamente, adentram a objetividade e a subjetividade do
fenômeno focalizado, primando por procedimentos de coleta e interpretação dos
dados não indutivos ou restritivos. Com o objetivo de favorecer a emergência de
experiências mais próximas à realidade dos participantes – e não verdades
absolutas e axiomáticas – este trabalho encontrou respaldo na observação
participante e na entrevista semiestruturada, valendo-se ainda de um ensaio
fotográfico como instrumento para beneficiar a visão do leitor acerca das vivências
descritas neste trabalho.
A observação participante tem como vantagem possibilitar a imersão da
pesquisadora no contexto pesquisado e nas entrevistas semiestruturadas, as quais,
dada a liberdade que possibilita ao participante manifestar sua subjetividade e
especificidades de suas experiências vividas, favorece “ao investigador desenvolver
intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do
mundo” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 134). Os resultados seguiram os critérios de
análise temática elencados por Braun e Clarke (2006, 2013), por meio da criação de
temas representativos da pesquisa a partir de códigos semânticos, plausível devido
à intimidade única do pesquisador com os dados, bem como de suas leituras e
releituras.

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Este estudo justifica sua relevância acadêmica e social por sua contribuição
às discussões sobre a EAN. Especialmente, este trabalho contribui com a literatura
desse campo ao relacioná-lo com a visão Complexa.
O Fluxograma a seguir ilustra o resumo da justificativa deste trabalho:

25
Fluxograma 1 – Justificativa da Pesquisa

Fonte: Elaborado pela autora.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL (EAN)

As primeiras estratégias públicas de educação para a alimentação no Brasil,
segundo Boog (1997), datam da década de 1940, contexto no qual surgiram as leis
de trabalho e a cesta básica. Conforme indica o Marco de Referência em Educação
Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012), ainda nesta
época, os estudos de Josué de Castro estamparam a situação brasileira de fome e
desigualdade.
Dirigidas aos trabalhadores e seus familiares, principalmente de menor renda,
as estratégias de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) tratavam da alimentação
como combustível biológico (BOOG, 1997; BRASIL, 2012). Entre as décadas de
1950 e 1960, observou-se a invasão de interesses políticos e econômicos às
estratégias de EAN, como descreve Boog (1997), o que é possível apreender, por
exemplo, da situação de incentivo ao consumo da soja e seus subprodutos nesse
período, cuja razão foi reduzir o excedente agrícola desse alimento nos Estados
Unidos da América e, assim, evitar alterações do valor de mercado da soja.
Na década de 1970, como discorre Boog (1997), os Planos Nacionais de
Desenvolvimento passaram a promover políticas de alimentação direcionadas
substancialmente a questões de carência nutricional, como programas de
suplementação alimentar. As publicações nacionais sobre o tema, nessa época,
tinham como objetivo instruir o público sobre o que comer, de forma pragmática.
Nota-se, portanto, que o foco deixou de ser social e passou a ser técnico, reduzindo
os alimentos a nutrientes. Pouco adiante, na mesma década, Boog (1997) aponta
que, segundo estudos da época, a renda passou a ser considerada o empecilho
central para uma alimentação adequada, de modo que as questões que
relacionavam educação à alimentação perderam o enfoque. Segundo Silva et al.
(2018), somente após o período da ditadura, encerrada em 1985, a sociedade civil
passou a ter participação perante as políticas públicas, restritas até então a
burocracias governamentais.
Em 1986, ocorreu a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da
Saúde (WHO, 1986), a partir da qual foi proposto que:
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Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da
comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde,
incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para
atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social os
indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer
necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde
deve ser vista como um recurso para a vida, e não como objetivo de
viver. Nesse sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os
recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim,
a promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor
saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de
um bem-estar global.

No Brasil, a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da
Lei Orgânica de Saúde foi um marco nos anos 90. Ainda nessa década,
concomitante a uma grande campanha contra a fome, passou-se a observar o
fenômeno de transição nutricional no país, ou seja, o aumento da prevalência de
obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), mesmo diante do
ainda alarmante panorama de subnutrição. Segundo Silva et al. (2018),
impulsionado pela onda de manifestações políticas decorrentes do processo de
impeachment presidencial ocorrido na época, foi criado, em 1994, o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), inicialmente com o
objetivo de desenvolver estratégias de combate à fome.
A partir do ano 2000, os ideais de sustentabilidade ambiental e social
associadas à alimentação passaram a ser fortalecidos e foram instaurados
programas de combate à miséria, como o Programa Fome Zero e o Programa Bolsa
Família (SILVA, et al. 2018).
Tendo como base o conceito de promoção da saúde estabelecido em 1986 e
o panorama de transição nutricional, as estratégias para políticas públicas foram,
aos poucos, revigoradas pelas organizações de saúde do mundo e do Brasil, a
exemplo da criação da Estratégia Global em Alimentação Saudável, Atividade física
e Saúde (WHO, 2004), cujo intuito é apoiar a promoção da saúde por meio do
incentivo à alimentação saudável e à atividade física, a fim de reduzir as taxas
mundiais de morbimortalidade associadas à obesidade e às DCNT. Esse documento
consolidou o objetivo mundial da luta a favor da alimentação saudável e contra o
sedentarismo.
Pouco depois, Barreto et al. (2005), em análise aprofundada da Estratégia
Global em Alimentação Saudável, Atividade física e Saúde, recomendaram
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propostas de adesão às orientações do documento no Brasil e destacaram as
principais questões a serem combatidas, a saber: o alto consumo de alimentos
industrializados e a redução do gasto de energia pelo corpo humano devido às
adaptações de rotina que condizem com o sedentarismo, a exemplo dos meios de
transporte.
Embasados nessa problemática e valendo-se de evidências científicas,
Barreto et al. (2005) recomendaram as seguintes adaptações de comportamento:
diminuição do consumo de alimentos de alta densidade energética; aumento da
frequência de atividade física; aumento do consumo de vegetais, frutas e cereais
integrais; diminuição de bebidas açucaradas; restrição do consumo de alimentos que
possuem alto índice glicêmico; diminuição do tamanho das porções de alimentos;
priorização da qualidade alimentar nas refeições fora de casa; e, por fim, sobre a
ingestão de gorduras, a limitação do consumo de gorduras totais e eliminação das
gorduras trans.
Em 2006, foi criado o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
– SISAN (BRASIL, 2006a), implementado na III Conferência Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONSEA, 2007). O objetivo da Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN) é garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), ou
seja, o acesso permanente e regular de todos os indivíduos a alimentos de
qualidade, em quantidade suficiente, sem prejudicar o acesso às demais
necessidades consideradas essenciais, baseado em práticas alimentares que
promovam saúde, considerem a diversidade cultural e sejam sustentáveis nos
âmbitos ambiental, cultural, econômico e social.
Também em 2006, foi criado o Guia Alimentar para a População Brasileira –
Promovendo a Alimentação Saudável (BRASIL, 2006b), com recomendações e
princípios para uma alimentação saudável que, para além de bagagem científica,
engloba aspectos culturais e sociais, bem como questões sensoriais dos alimentos,
que passam a ser considerados além dos nutrientes, e aspectos de sustentabilidade
ambiental. O guia apresenta recomendações integradas que não voltadas aos
problemas de saúde, mas sim à promoção de hábitos saudáveis.
Aos poucos, a educação em saúde tomou nova proporção e, conforme a
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2009) e o Marco de
Referência de EAN para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012), passou a ter como
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finalidade a promoção de autonomia dos indivíduos em relação ao seu próprio
cuidado e frente aos profissionais de saúde.
Como descrito no Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas
(BRASIL, 2012), uma das inspirações para esse conceito de educação foi o
educador e filósofo Paulo Freire, cuja visão de educação (FREIRE, 1996) constituise como uma atitude horizontal entre quem ensina e quem aprende, respeitando os
saberes populares, as identidades e as características objetivas (determinantes de
sua forma de viver) e subjetivas (reflexão acerca do seu lugar no mundo) de cada
ser, de modo a ter uma educação contextualizada.
Finalmente, o conceito de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) foi definido
no Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012, p.23)
como:
[...] um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente,
transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional que visa promover a
prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A
prática da EAN deve fazer uso de abordagens e recursos
educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo
junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as
fases do curso da vida, etapas do sistema alimentar e as interações e
significados que compõem o comportamento alimentar.

O Marco de Referência de EAN para as Políticas Públicas (BRASIL, 2012)
apresenta-se como um símbolo na trajetória da EAN no Brasil, trazendo como
diferencial

a

abordagem

integrada

entre

alimentação,

sistema

alimentar,

sustentabilidade e cultura. Os princípios que este documento elenca em relação às
ações de EAN constam no quadro a seguir:
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Quadro 1 – Princípios do Marco de Referência de EAN para Políticas Públicas
Princípio
I – Sustentabilidade ambiental, social e
econômica.
II – Abordagem do sistema alimentar, em sua
integralidade.
III – Valorização da cultura alimentar local e
respeito
à diversidade de opiniões e perspectivas,
considerando
a legitimidade dos saberes de diferentes
naturezas.

Descrição
Defende uma alimentação saudável que não
gere prejuízo a recursos naturais e cujas
relações sociais e econômicas sejam consoantes
à equidade, à soberania, à justiça e à ética.
Considera desde a origem dos alimentos até os
resíduos gerados, ponderando todos os
processos de produção e consumo e os
respectivos elementos envolvidos.
Defende que EAN considere os conhecimentos
para além da ciência, bem como as
características singulares de cada cultura.

Defende que a alimentação seja considerada
além da ingestão de nutrientes e que a culinária
é uma habilidade favorável à geração de
autonomia alimentar, sendo uma estratégia para
a alimentação saudável.
Considera o autocuidado como estratégia de
promoção da saúde por constituir ações que
regulam a vida de acordo com os próprios
V – A promoção do autocuidado e da
interesses, favorecendo o bem-estar. Defende
autonomia.
que o autocuidado pode facilitar a adesão ao
processo de mudança, que deve ser moldado de
acordo com a realidade da pessoa, a fim de
torná-la protagonista da própria saúde.
VI – A Educação enquanto processo
Defende que as estratégias educacionais de
permanente e gerador
EAN considerem o contexto dos indivíduos e os
de autonomia e participação ativa e
coloquem em posição ativa, sempre alinhando a
informada dos sujeitos.
teoria à prática.
Trata da importância da harmonia e da
integralidade entre as estratégias de EAN, bem
VII – A diversidade nos cenários de prática.
como da importância de estas se apresentarem
para os diferentes espaços e grupos sociais.
Enfatiza o papel das múltiplas esferas
VIII – Intersetorialidade.
governamentais para assegurar a alimentação
adequada e saudável aos indivíduos.
Refere-se ao planejamento das ações de EAN
como fundamental para a sua aplicabilidade.
Trata ainda da importância do envolvimento,
IX – Planejamento, avaliação e
tanto dos profissionais, quanto dos indivíduos,
monitoramento das ações.
para que haja qualidade do planejamento e da
aplicação das ações, enaltecendo a importância
da postura participativa dos sujeitos.
Fonte: Elaborado pela autora.

IV – A comida e o alimento como referências;
valorização da culinária enquanto prática
emancipatória.

Esse documento revela a EAN como indispensável à Segurança Alimentar e
Nutricional, bem como para a promoção de saúde, de modo a prevenir e controlar as
DCNT e os problemas nutricionais (BRAIL, 2012).
Um estudo de revisão sobre artigos de intervenções nutricionais para
educação alimentar realizadas previamente à criação do Marco de Referência de
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EAN para Políticas Públicas (CERVATO-MANCUSO; VINCHA; SANTIAGO, 2016)
aponta que, mesmo antes da criação deste documento, intervenções que buscavam
abordar características qualitativas da alimentação se aproximavam dos princípios
do Marco de Referência de EAN para Políticas Públicas. De acordo com as autoras,
a criação do marco deveria ir ao encontro do aumento e do fortalecimento de tais
estudos intervencionais, sustentando sua fundamentação teórica.
Cervato-Mancuso, Vincha e Santiago (2016) constataram ainda que o perfil
das intervenções de EAN tem evoluído: anteriormente, tinham por objetivo fornecer
alimentos e aumentar o conhecimento, enquanto, atualmente, priorizam a mudança
individual de comportamento, com embasamento científico. Destacam ainda que as
intervenções de educação alimentar devem ir além das questões biológicas e
considerar a responsabilidade coletiva em vez de responsabilizar o indivíduo, bem
como buscar, para além do conhecimento científico, um saber democrático.
No ano de 2014, o Guia Alimentar para a População Brasileira é lançado em
sua segunda edição (BRASIL, 2014), que considera o alimento segundo a NOVA
classificação, proposta por Monteiro et. al (2010), a saber: alimentos in natura ou
minimamente processados (provenientes diretamente de plantas ou animais);
gorduras, óleos, sal e açúcar (utilizados durante preparações culinárias); alimentos
processados (passam por processos industriais, como adição de sal ou açúcar para
fins de conservação); e alimentos ultraprocessados (resultantes de múltiplos
processos industriais que incluem a adição se substâncias químicas como
conservantes e aromatizantes).
Em relação a essas classes de alimentos, o guia alimentar (BRASIL, 2014)
defende que os alimentos in natura ou minimamente processados constituam a base
da alimentação; gorduras, óleos, sal e açúcar sejam usados em quantidades
pequenas; alimentos processados sejam limitados; e alimentos ultraprocessados
sejam evitados. Além disso, o guia defende a inter-relação entre alimentação,
sustentabilidade, cultura e sistema alimentar e destaca aspectos relacionados à
forma de comer ao priorizar refeições regulares, em ambientes propícios, com
atenção e, sempre que possível, em companhia; além de estimular a preferência
pelo consumo de alimentos de produção local, incentivar a prática culinária (inclusive
em companhia), sugerir que a alimentação seja vista como prioridade na rotina,
recomendar a preferência por locais que preparem refeições na hora no caso de
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alimentação fora de casa e propor atenção e criticidade para com propagandas
comerciais que veiculem alimentos.
Recentemente, a Comissão EAT-Lancet publicou na revista Lancet um
documento intitulado A Nossa Alimentação no Antropoceno: Dietas Saudáveis de
Sistemas Alimentares Sustentáveis, no qual Willett et al. (2019) ressaltam a
importância de serem considerados os aspectos relacionados aos recursos naturais
do planeta, destacando o potencial do sistema alimentar ser positivo tanto para a
saúde humana, quanto para a sustentabilidade ambiental. No contexto atual,
explorações de recursos naturais e humanos decorrentes dos sistemas de produção,
segundo Willett et al. (2019), representam uma ameaça para o planeta.
Nesse sentido, Willett et al. (2019) defendem a imprescindibilidade de uma
transformação do sistema alimentar em nível mundial, visando o incentivo a práticas
alimentares que sejam, a um só tempo, benéficas para o organismo humano e para
o meio ambiente, o que conceitua o termo saúde planetária, constatação que está
em consonância com o primeiro e o segundo princípios do Marco de Referência de
EAN para Políticas Públicas (BRASIL, 2012), com a defesa da sustentabilidade em
amplo sentido do guia alimentar (BRASIL, 2014) e com outros documentos
internacionais (FISCHER; GARNETT, 2016).
Ao tratar da EAN, deve ser considerado o fato de que os indivíduos, inseridos
em uma sociedade, são produtos e produtores dela, interagem e dependem de
sistemas. Nesse sentido, a alimentação possui dimensões para além da biológica, e
o processo de escolha alimentar é influenciado por múltiplos determinantes, como
aponta Contento (2010), que os caracteriza como: determinantes biológicos (a
exemplo do sabor e dos sinais de fome e saciedade), experiência alimentar (envolve
condicionadores fisiológicos, como as preferências alimentares criadas a partir das
próprias experiências; e condicionadores sociais, como a influência exercida pelo
exemplo que uma criança tem de seus pais), determinantes pessoais (dizem
respeito a fatores intrapessoais, como crenças, valores, habilidades e normas
sociais e culturais; e interpessoais, como as relações familiares e de trabalho) e
determinantes ambientais e sociais (englobam o meio em que o indivíduo está
inserido, tanto físico como social, cultural e econômico, além do acesso à
informação).
Diante de tantos determinantes para as escolhas alimentares, é possível
apreender que os indivíduos podem apresentar dificuldades para incorporar
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mudanças em relação à sua alimentação, destacando inclusive a importância do
ambiente, como advogam Contento (2010), Swinburn et al. (2011), Diez-Garcia
(2012) e Cronin et al. (2014). Ao tratar das mudanças alimentares, Diez-Garcia
(2012) faz considerações sobre o arraigamento das práticas alimentares envolvidas
no contexto sociocultural, com todos seus arranjos simbólicos, e as experiências
vivenciais que se refletem na psique e no corpo, como cita (DIEZ-GARCIA, 2012, p.
3):
Mudar a alimentação envolve matrizes de apreciação da comida,
registradas pelo aparato sensorial e constituídas socioculturalmente.
Mesmo que estas sejam expressas individualmente e arranjadas em
um arcabouço de experiências afetivas, marcadas na psique, são
influenciadas pelo contexto, vulneráveis à publicidade, aos valores
sociais, são enfronhadas na vida prática, organizadas e inseridas no
contexto econômico e social.

Considerando os múltiplos aspectos envolvidos nas escolhas e práticas
alimentares e no processo de mudança alimentar (CONTENTO, 2010; DIEZGARCIA, 2012), bem como os princípios elucidados no Marco de Referência de
EAN para Políticas Públicas (BRASIL, 2012) e demais documentos supracitados,
destaca-se a importância de serem priorizadas ações de EAN que considerem o
indivíduo

em

sua

totalidade,

de

modo

a

envolver

suas

preferências

e

particularidades, além da sociedade na qual se insere, considerando seu contexto
social, econômico e cultural, de modo que o indivíduo possa ser protagonista de seu
próprio processo de cuidado com a alimentação e consigo mesmo.
Ao tratar da educação alimentar para crianças, são flagrantes na literatura
(GAGLIANONE, 2006; YOKOTA, 2010; OLIVEIRA et al., 2018; COSTA; RIBEIRO;
SANTOS, 2019) estudos que enfatizam a importância da educação alimentar desde
a primeira infância para a promoção da saúde por meio do incentivo a hábitos
alimentares saudáveis, de forma a evitar inclusive a prevalência de obesidade
infantil. Gaglianone (2006), Yokota (2010) e Costa, Ribeiro e Santos (2019) explicam
que os primeiros anos de vida contribuem de forma essencial para a formação de
hábitos e comportamentos gerais, inclusive os alimentares.
No processo de educação alimentar na infância, Costa, Ribeiro e Santos
(2019) destacam a importância da integração do componente familiar com o escolar,
no sentido de que ambos os ambientes em que a criança convive agucem o seu
entusiasmo em relação aos hábitos alimentares saudáveis. Segundo Anderson et al.
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(2005), Schwartz, Novak e Fiore (2009) e Yokota (2010), os espaços educativos são
ambientes favoráveis à aplicação de EAN para crianças pelo fato de as atividades lá
realizadas (incluindo as relacionadas à educação em saúde) fomentarem
repercussões ampliadas para a criança.

2.2 VISÃO HOLÍSTICA

Questões sociais da humanidade, tais como a violência e o desequilíbrio
ecológico, têm trazido à tona as chamadas abordagens holísticas nos diversos
campos do conhecimento, as quais, como apontam Brandão e Crema (1991a)
buscam a transdisciplinaridade e o trabalho em equipe, bem como a integração
entre a ciência e as demais formas de saber. Como defendido por esses autores, a
sociedade é permeada por conhecimentos fragmentados e mecânicos, valorizando o
imediatismo, de modo que um setor pode ser privilegiado sem considerar os demais
sistemas envolvidos, mesmo sabendo que estes são afetados. Tais características
são contestadas pela visão holística, que visa a integralidade e a totalidade, como
defendem Brandão e Crema (1991a).
Ao tratar da educação holística, portanto, Brandão e Crema (1991b) explicam
que devem ser consideradas formas de educar que abordem a integralidade do ser
humano – unidade entre mente e corpo – a fim de educá-lo para o mundo como um
todo. Nessa perspectiva, Brandão e Crema (1991b) advogam que a educação
acontece incessantemente em nossas rotinas, e não apenas em situações
específicas de educação convencional. Ao sustentarem a ideia de que instruir sobre
fragmentos da realidade sem considerar o todo não é educar, esses autores
afirmam:
[a] ideia holística é aquela da integração parte-todo-parte. Quando se sai da
ideia para a prática, da prática para a ideia, a educação acontece, porque
parte e todo, todo e parte se integram e convergem dialeticamente na síntese,
na totalidade existencial.

Folque (2019) discorre sobre a relevância da educação holística para crianças
na atualidade, promovendo respostas integrais em detrimento às fragmentações do
conhecimento. Para isso, a autora defende a importância da integração de todo o
sistema

que

contempla

a

educação

(órgãos

governamentais,

instituições,

pedagogos, famílias e crianças) e o papel fundamental do educador, em permanente
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formação, para lidar com a diversidade apresentada pelas crianças. Referente às
operações pedagógicas, a autora advoga que as crianças devem ser envolvidas em
atividades significativas que permitam o exercício de suas habilidades e da
criatividade, além de englobarem aspectos culturais e relacionarem a criança à
comunidade na qual está inserida.
Como parte de uma educação holística, Folque (2019) aponta como essencial
o envolvimento da criança com a natureza, a fim de gerar um sentimento de cuidado
da criança para com o planeta, ressaltando que a educação, especialmente na
infância, é fundamental para que se alcance o ideal de um mundo mais sustentável,
como defende a Organização das Nações Unidas (UNESCO, 2016). Como cita a
autora (FOLQUE, 2019, p. 31):

A necessidade de servir simultaneamente as crianças, as famílias e
um mundo sustentável reivindica uma visão holística e sistémica da
educação de infância pensada através de um cruzar de pontos de
vista – educativo, cultural, sociológico, psicológico, mas que integre
também a saúde e a justiça, as leis de trabalho, as políticas para as
cidades e para o ambiente.

2.3 ANTROPOSOFIA

O vocábulo antroposofia (do grego, conhecimento do ser humano) vai ao
encontro da integralidade da abordagem holística e foi proposto no início do século
XX pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner, cujas contribuições, para além da filosofia,
se deram em outras numerosas esferas, como a medicina, a pedagogia, a
agricultura, as artes plásticas e a arquitetura (ARANTES, 1999; BARFIELD, 2002).
Nas palavras de Steiner (1924), “a antroposofia é um caminho de conhecimento que
deseja levar o espiritual da entidade humana para o espiritual do universo”.
Como explica Lanz (1997), a antroposofia de Steiner surge da busca por
respostas integrais para as necessidades do homem e configura-se como uma
abordagem

ampliada

de

conhecimento

que

aspira,

simultaneamente,

o

autoconhecimento e o conhecimento acerca da relação do ser humano com a
natureza e o universo no qual está inserido. Lanz (1997) descreve que a
antroposofia aponta a existência de um mundo físico – aquele em que vivemos – e
um mundo não físico – aquele em que podemos sentir com certeza inata, embora
seja impalpável. Steiner (1924) defende a superação dos limites impostos pelas
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percepções sensoriais em busca de conhecer o mundo espiritual; busca que,
segundo Lanz (1997), é pautada na utilização da consciência, do espírito crítico e do
raciocínio.
A Sociedade Antroposófica no Brasil (SAB), em uma de suas publicações
online (O QUE... c2016), trata das características gerais da antroposofia, a começar
por sua abrangência, ou seja, sua aplicabilidade nas diversas áreas da vida humana,
justamente por estudá-la em sua integralidade, bem como faz em relação à
natureza. Considera a antroposofia um edifício conceitual, uma vez que se vale de
conceitos sobre a capacidade de pensamento e sobre o próprio desejo de
compreensão que o ser humano possui. Destaca também o espiritualismo (que
define a existência de um mundo não físico e denota a substância física como um
estado do ser espiritual), para o qual defende o desenvolvimento do que denomina
órgãos de percepção suprassensorial, por meio da meditação, a fim de obter clareza
para

observar

o

mundo

espiritual.

A

antroposofia,

caracterizada

pelo

antropocentrismo (ser humano como peça central às demais compreensões),
segundo a mesma publicação (O QUE... c2016), defende a preservação de quatro
características do ser humano, a saber: o desenvolvimento da consciência, da
autoconsciência, da individualidade e da liberdade; e caracteriza-se ainda pela
cosmovisão aberta (intenção de que todo o conhecimento antroposófico seja
compartilhado), pela perspectiva histórica (o ser atual é fruto de acontecimentos
físicos e espirituais passados do universo), pela renovação da pesquisa científica
(uma vez que possui apelo mais humano e considera a todo tempo a natureza) e
pelo desenvolvimento moral (que deve valorizar a liberdade individual e partir do
amor altruísta, não de imposições sobre moralidade).
Ao tratar da entidade humana, a antroposofia descreve a trimembração e a
quadrimembração. Sobre a trimembração, Benevides (2015) explica que o ser
humano possui três sistemas orgânicos (sistema neurossensorial ou nervoso,
sistema metabólico-motor e sistema rítmico ou circulatório), cada qual representativo
de determinadas partes do corpo e funções fisiológicas, além de estarem
relacionados a diferentes níveis de consciência e possuírem características
específicas, como ilustra o fluxograma abaixo:
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Fluxograma 2 – Trimembração

Fonte: Elaborado pela autora.

Como descreve Benevides (2015), os sistemas neurossensorial (cabeça) e
metabólico-motor (abdômen e membros) representam dois polos distintos, sendo a
cabeça representativa da razão (lucidez completa) e de forças centrípetas (forças de
contração, que captam informações do mundo por meio das observações
sensoriais),

enquanto os membros e abdômen são representativos da vontade

(inconsciência) e das forças centrífugas (forças de dispersão e expansão, que
representam o movimento e a vitalidade para o contato com o mundo). O sistema
rítmico (representativo das emoções, estado de consciência internediária) integra e
intermedia os outros dois polos, de modo a realizar um ritmo entre as forças de
contração e expansão a todo momento, o que se torna visível no funcionamento do
coração (circulação) e pulmão (respiração), que fazem parte desse sistema. Dessa
forma, a lógica da trimembração defende que o pensar e o querer são intermediados
pelo sentir (BENEVIDES, 2015).
No que diz respeito à quadrimembração, Steiner (1924) orienta que a
entidade humana é composta por quatro corpos, a saber: corpo físico, corpo etérico
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(ou corpo vital, ou ainda corpo plasmador), corpo astral (ou corpo anímico) e o Eu
(ou corpo espírito). Como discorre Lanz (1997), cada corpo representa um dos
elementos da natureza e pode ser identificado em determinados reinos da natureza,
em seres vivos e não vivos, sendo responsáveis inclusive por tal distinção. O quadro
abaixo representa as características de cada corpo, conforme as descrições de
Steiner (1924) e Lanz (1997):
Quadro 2 – Quadrimembração
Elemento da
natureza

Reinos da natureza

Características

Corpo Físico

Terra

Reino mineral, reino das
plantas, reino animal e
ser humano.

Corpo Etérico

Água

Reino das plantas, reino
animal e ser humano.

Corpo Astral ou
Anímico

Ar

Reino animal e ser
humano.

Presente em seres vivos e não
vivos; matéria, corpo rígido; não
muda sozinho, depende do externo.
Próprio dos seres vivos (vitalidade);
não é visto a olho nu, é sentido;
responsável pela memória e
aprendizado.
Responsável pelos instintos,
desejos, sentimentos, emoções e
necessidades.

Corpo Espírito
ou Eu

Fogo

Exclusivo do ser
humano.

Representa a consciência, a
presença de espírito e a plenitude.

Fonte: Elaborado pela autora.

Lanz (1997) discorre sobre o Eu como um corpo transformador, que deve
prevalecer aos demais para purificá-los. O autor destaca ainda que, se o Eu estiver
fraco, o ser humano fica mais vulnerável a influências externas. Portanto, como
aponta Steiner (1924), o ser humano deve buscar constantemente aprimorar o Eu,
que é o seu verdadeiro ser.
Para Steiner, como discorre Lanz (2011), a vida humana é dividida em ciclos
com duração aproximada de sete anos, os chamados setênios. Todo ser humano,
ao nascer, possui os quatro membros (corpo físico, etérico, astral e o Eu), no
entanto, um recém-nascido representa essencialmente o corpo físico, sendo o
próximo a se desenvolver o corpo etérico, ao longo do primeiro setênio. Nos
primeiros sete anos de vida, Lanz (2011) explica que o corpo etérico trabalha com
suas forças plasmadoras para o amadurecimento do corpo físico, trabalho este cujo
encerramento é denotado fisicamente pela troca da dentição de leite pela definitiva.
Com o nascimento deste corpo etérico, a criança apresenta competências como
memória e raciocínio, que as servirão de base para a fase escolar. No segundo
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setênio, o amadurecimento é observado para o corpo astral, como aponta Lanz
(2011), com a iniciação da individualidade de sentimentos, processo que se encerra
com a puberdade. A consolidação do Eu, chamada maturidade, se dá no terceiro
setênio, ou seja, até os 21 anos, o que, segundo Lanz (2011), justifica o fato de a
educação trabalhar essencialmente com os três primeiros setênios, embora seja
observada durante toda a vida. Em síntese, Lanz (1997) aponta que, na
Antroposofia, a medicina visa a melhora do Eu, enquanto a educação visa o
desenvolvimento do Eu.

2.3.1 Antroposofia e pedagogia

A pedagogia baseada na antroposofia recebe o nome de pedagogia Waldorf
e, segundo Lanz (2011), tem como objetivo central favorecer o desenvolvimento
integral do aluno, de modo que suas capacidades se desenvolvam em harmonia,
tanto na esfera física, quanto nas esferas emocional e espiritual. Visa a humanidade
em seu duplo sentido de tradução literal: a qualidade do que é humano e o conjunto
de todos os homens.
Assim embasada, a pedagogia Waldorf não se limita à transmissão de
informação e conhecimento, uma vez que sua meta se relaciona a formar seres
humanos autoconfiantes, conscientes e criativos (LANZ, 2011). Para tanto, Carlgren
(1989) defende que a educação seja um ato artístico e ocorra em um ambiente livre,
enquanto Lanz (2011) complementa que os educadores adeptos a tal pedagogia
devem respeitar o desenvolvimento individual do aluno e incentivar a sua autonomia,
atuando como suporte para a superação dos desafios que ele encontrará enquanto
descobre as suas próprias trajetórias de vida. A relação entre aluno e professor é a
essência da Pedagogia Waldorf (LANZ, 2011).
Lanz (2011) pondera que certas qualidades são bem vindas para um
educador Waldorf, dentre as quais destaca: ter um conhecimento profundo do ser
humano, utilizar o amor como base do comportamento social e possuir qualidades
artísticas (não necessariamente no que diz respeito à prática de habilidades em
artes, mas no sentido de considerar a educação uma obra de arte, buscando
inspiração dentro de si mesmo, valendo-se de flexibilidade e criatividade). Levar aos
alunos o exercício dos trabalhos manuais e artesanais (modelar, pintar, esculpir,
tecer), bem como das chamadas atividades primárias (panificação, construção de
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casa, jardinagem, etc), faz-se importante, segundo Lanz (2011), para ampliar a
formação dos alunos, de forma a facilitar inclusive a compreensão da criança acerca
das atividades dos adultos (especialmente seus pais) em suas diversas ocupações.
No papel de mensageiro da educação, como defende Lanz (2011), o
professor deve reconhecer que todas as matérias estão integradas em um cosmo e
que as ciências são importantes, porém não exclusivas para a visão geral do mundo.
Ainda sob esse aspecto, deve transpassar a ideia do universo como um todo, do
qual não é suficiente o conhecimento das partes e sempre haverá mais para se
conhecer, de forma a instigar a curiosidade dos alunos, que pode ser expressa por
eles por meio da fantasia e da criatividade (LANZ, 2011). A missão fundamental do
educador, como defende Lanz (2011), é a integração correta do ser humano à vida
social, atuando como coadjuvante do desenvolvimento espiritual e moral de seres
humanos.
Ao tratar especificamente do jardim de infância, espaço educacional
destinado ao primeiro setênio e sobre o qual o presente estudo repousa seu
enfoque, Lanz (2011) discorre sobre ser este espaço uma solução substitutiva, uma
vez que, para a Antroposofia, a fase pré-escolar deveria ser vivida em casa, no
ambiente familiar, onde fosse possível conviver com a família e a vizinhança e ter
contato com aspectos da natureza e dos afazeres cotidianos. Como descreve Lanz
(2011), tal realidade é, se não ausente, muito pouco frequente na atualidade; deste
modo, o jardim de infância apresenta papel fundamental na representação de um lar
para as crianças e, para tanto, ele deve ser:
[...] uma reprodução da família: uma unidade fechada, com seu
ambiente próprio, sob a direção de uma ou duas orientadoras (as
mesmas durante um longo período). As crianças não deveriam ser
todas da mesma idade. Esta poderia variar de quatro a seis anos e
meio, como numa família, onde também há irmãos e irmãs menores e
maiores. Os grandes têm, nesse caso, responsabilidade e tarefas
mais amplas, inclusive zelar um pouco pelos menores. Cada grupo
deve ter sua salinha, com seus brinquedos e, no jardim, pequenos
obstáculos, morros, árvores, balanços, gangorras. O dia é dividido em
períodos de várias atividades, onde não devem faltar inúmeros
pequenos deveres distribuídos entre os alunos: regar plantas, arrumar
a sala, preparar a mesa para o lanche, guardar brinquedos. Tudo isso
sem constrangimento, naturalmente (LANZ, 2011, p.109).

Lanz (2011) discorre ainda sobre a orientação para que determinadas
atividades sejam aplicadas na pedagogia Waldorf. Exemplifica a chamada Vivência
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das Cores, atividade de pintura ou desenho, na qual é necessário que a criança crie
livremente, sem pré-estabelecer um objeto. Outro exemplo utilizado pelo autor é a
disponibilização de água e areia no ambiente, recomendada por serem materiais
moldáveis, o que colabora para que as forças etéricas fluam nas crianças. Sobre o
momento destinado ao lanche, Lanz (2011) descreve que é recomendada a
existência de um ritual: lavar as mãos, sentar-se cada um em seu lugar, comer sem
alvoroço.
A importância dos contos de fada, segundo Lanz (2011), se dá no tocante à
alma das crianças, permeando sua vida anímica, de forma a constituir forte estímulo
à fantasia, que será utilizada posteriormente para inúmeras atividades, inclusive
para que o indivíduo possa ter ideias e iniciativas para definir seus próprios
caminhos com liberdade, como explica Carlgren (1989). Em relação aos brinquedos,
Carlgren (1989) e Lanz (2011) explicam que não são utilizados materiais plásticos
ou sintéticos, mas sim naturais, como madeira, pedra e tecido, respeitando o
argumento de que cada objeto deve ser o que parece ser e não reproduzir uma
ilusão, afinal, a criança também deve adquirir confiança no mundo.
Em síntese, a educação no jardim de infância deve, segundo Lanz (2011),
conjugar organização e espontaneidade, respeitando os ritmos das atividades
programadas. Como plasmador da vida anímica e orgânica da criança, o ambiente
do jardim de infância, como discorre Lanz (2011), deve apresentar solidez,
acolhimento e aconchego, de forma a trespassar às crianças o sentimento de
segurança e de confiança no mundo adulto, nutrindo o sentimento de que o mundo é
bom.
Recentemente, foi realizado um estudo por Ionova et al. (2019) a fim de
comparar, utilizando métodos teóricos (revisão de literatura) e empíricos (como
observação e aplicação de questionários), a manutenção da saúde física e mental
entre alunos de escolas Waldorf e alunos de escolas tradicionais. O estudo revelou
que os alunos de escolas Waldorf apresentaram melhores indicadores de saúde,
além de melhor desenvolvimento de características pessoais como poder de
iniciativa, criatividade, independência para a tomada de decisões, habilidade para
trabalhar com pessoas e desenvoltura social.
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2.3.2 Antroposofia e alimentação

Ao tratar da temática alimentação, a antroposofia, segundo Burkhard (2009),
defende o foco no ser humano e seu elo com os demais reinos da natureza,
priorizando o princípio qualitativo dos alimentos, e não o quantitativo. Para Burkhard
(2009), a alimentação se destaca como um ato criativo e não uma disposição
específica de alimentos para sanar as necessidades nutricionais de um indivíduo.
Desde a antiguidade e a Idade Média, como explica Burkhard (2009), a
alimentação possui característica notadamente social, a qual permanece demarcada
no mundo atual. Nesse sentido, Burkhard (2009) destaca que a etimologia da
palavra “companheiro” instiga a reflexão sobre o alimento como construtor de
vínculos entre pessoas: com (comum) e pan (pão), simbolizando que a refeição é
mais prazerosa quando se tem companhia. Durante uma refeição, segundo
Burkhard (2009), o aspecto espiritual dos alimentos une-se ao corpo anímico dos
seres humanos que os consomem, de modo a formar uma áurea, a qual depende
também da qualidade dos alimentos servidos e da atitude de cada um dos
participantes dessa refeição.
Nessa perspectiva, a base da alimentação antroposófica se dá nos alimentos
in natura, uma vez que, segundo Azevedo (2012), esses alimentos armazenam
forças que são produzidas em harmonia com a natureza, o que proporciona
benefícios não somente ao corpo físico, mas também ao corpo etérico do ser
humano, de forma a corroborar a prosperidade anímica e espiritual. Os alimentos
industrializados, como explicita a autora, devem ser consumidos apenas
eventualmente e de forma racional, especialmente quando possuem ingredientes
como gordura trans ou hidrogenada e farinhas ou açúcares refinados. Azevedo
(2012)

discorre

ainda

sobre

a

proposição

antroposófica

de

uma

dieta

lactovegetariana como a melhor alternativa para indivíduos sadios, enfatizando que
a opção pela retirada da carne é individual e, geralmente, ocorre durante um
processo de despertar do eu. Em relação ao consumo de carnes, Azevedo (2012)
explica

que

o

consumo

de

vegetais

proporciona

energia

vital

genuína,

diferentemente do consumo de animais, uma vez que, em vida, estes já fizeram uso
de parte de sua energia vital. A autora destaca que a energia vital varia também de
acordo com a espécie da planta, o tempo decorrido desde sua colheita e o modo de
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preparo (cocção reduz a vitalidade), ressaltando que seja principal, portanto, o
consumo de vegetais frescos.
A alimentação antroposófica, como descreve Azevedo (2012), prioriza
alimentos

integrais

e

preferencialmente

gerados

por

meio

da

agricultura

biodinâmica 1 , defendendo que esse tipo de alimentação auxilia não apenas na
saúde do ponto de vista nutricional, mas também proporciona melhor qualidade de
vida por aumentar a vitalidade e a disposição. A autora destaca ainda que a
alimentação, para a antroposofia, deve considerar diversos ritmos, desde o
fracionamento da alimentação e os tipos de alimentos apropriados para cada
refeição, até as necessidades de acordo com a faixa etária, as questões sazonais da
produção de alimentos e os ritmos do organismo humano.
De forma geral, como defende Azevedo (2012), a alimentação, segundo os
preceitos antroposóficos, prioriza o consumo de frutas, verduras e alimentos
integrais e desestimula o consumo de carnes, sal, açúcar e alimentos
industrializados, incentivando a reflexão contínua sobre a origem de cada alimento.
A fim de valorizar o momento da alimentação, Burkhard (2009) defende a
tomada de certas posturas, como o comer compartilhado e sem pressa, a ausência
de distrações externas (a exemplo de aparelhos tecnológicos como televisão e
celulares), comer devagar (saborear os alimentos), priorizar assuntos harmoniosos e
evitar discussões (podem interferir negativamente no processo digestivo) e,
preferencialmente, realizar uma prece de agradecimento antes de iniciar a refeição.
Para Burkhard (2009), em datas festivas, como aniversários, considerando o amplo
significado da alimentação, é sugerido, por exemplo, que seja enfeitado com flores o
lugar do aniversariante à mesa. A autora enfatiza que “não é a quantidade de
alimentos e vinho que dão festividade à refeição, mas sim a nossa atitude perante os
alimentos, os outros e nós mesmos” (BURKHARD, 2009, p. 13)
Os diversos aspectos propostos pela antroposofia em relação à alimentação
visam, segundo Azevedo (2012), uma visão global da mesma, incluindo as questões
ambientais a ela relacionadas, de modo a considerar as formas de produção em
toda a cadeia do sistema agroalimentar (a exemplo do impacto ambiental do método
1

A agricultura biodinâmica se assemelha à orgânica no que diz respeito à ausência de contaminantes
químicos, como hormônios e agrotóxicos, mas possui diferenciais: considera o espaço de produção
um organismo vivo (interação entre todos os reinos da natureza) e utiliza preparados biodinâmicos
para a produção (compostos homeopáticos produzidos a partir de matérias minerais, vegetais e
animais; ou compostos com esterco, restos orgânicos e plantas terapêuticas; ambos utilizados com o
objetivo de colaborar para a saúde do solo, que se desestabiliza após a colheita) (STEINER, 2001).
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de confinamento de animais para a produção de carnes) e todas as questões
políticas, culturais e sociais envolvidas.

2.4 MOVIMENTO SLOW FOOD

Formado por voluntários que possuem em comum o interesse em cultivar a
cultura e a gastronomia, o movimento Slow Food, como descrito por Irving e Ceriani
(2013) no Manual do Slow Food, é caracterizado como uma organização sem fins
lucrativos, cuja missão envolve a defesa da biodiversidade da oferta de alimentos, a
promoção da educação do paladar e a realização de eventos para conectar
produtores de alimentos de qualidade e coprodutores, conceito que será discutido
mais adiante neste capítulo.
Atualmente em proporções globais, o movimento foi fundado na cidade de
Bra, na década de 1980, pelo italiano Carlo Petrini, tendo como estopim o protesto
por ele liderado contra a inauguração de um restaurante Mc Donald’s na Piazza di
Spagna, em Roma, no ano de 1986 (JONES et al., 2003; PETRINI, 2001; SLOW
FOOD, c2015). A partir deste ato, vários indivíduos se mobilizaram a favor da
preservação da diversidade de alimentos no mundo, sendo que, três anos depois,
ocorreu em Paris a primeira reunião acerca desta temática, consolidando o início do
Slow Food, da qual participaram representantes de 15 países (PETRINI, 2001).
Também em 1986, ocorreu na Itália o escândalo do vinho com metanol, o qual
serviu de gatilho para o início das reuniões denominadas por Petrini (2015, p.16) de
“primeira versão da Slow Food”. Sobre o início do movimento Slow Food, Petrini
(2015, p. 18) reflete:
Aquele verão de 1986 vivido nas cantinas foi um dos motivos que nos
levara a dizer basta, porque do alimento queríamos começar a
considerar tudo, das pessoas aos lugares, dos processos às
implicações culturais, a 360 graus sem exclusões. Queríamos
trabalhar com a qualidade, cultivando-a junto dos produtores que dela
faziam uma bandeira e um estilo de vida. Queríamos aprender a
reconhece-la e a promove-la, aprofundá-la e calibrá-la sobre aquela
fórmula que acabara de nascer e que depois seria escrita e definida
uns dois decênios mais tarde: aquele bom, limpo e justo que, não
apenas em âmbito teórico, libertou a gastronomia, a qual tinha ficado
relegada aos gourmets que não perguntavam a si próprios nada mais
senão o que era bom e o que não era.
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A princípio, como descrevem Irving e Ceriani (2013), o fundador do
movimento Slow Food considerava a enogastronomia (alimentação e vinhos) e
visava à qualidade dos alimentos, o prazer relacionado à gastronomia e a
desaceleração do estilo de vida. Posteriormente, como explicam Irving e Ceriani
(2013) e Petrini (2015), foram incluídos também os ideais de qualidade de vida e
sustentabilidade, no que diz respeito à sobrevida do planeta, passando a considerar,
portanto, a ecogastronomia, que remete às questões econômicas e ecológicas
relacionadas à gastronomia, à qual também está ligada à questão do prazer. Tal
conceito foi ainda aprimorado para o que atualmente se denomina neogastronomia,
ou seja, uma nova gastronomia, que considera, além dos princípios já citados, a
liberdade de escolha e a educação alimentares, além de estimular o consumo de
alimentos que sejam acessíveis e a redução do desperdício, de modo a elucidar a
multidisciplinaridade que envolve a alimentação (IRVING; CERIANI, 2013; PETRINI,
2015; TERRA, 2009). Abaixo, um fluxograma que resume tal evolução conceitual.
Fluxograma 3 – Slow Food: da enogastronomia à neogastronomia

Fonte: Elaborado pela autora.

De forma a valorizar a diversidade cultural da alimentação, bem como a
biodiversidade dos alimentos, o Slow Food vai contra a homogeneização do paladar
e das espécies, processo tipicamente apresentado pelo fast food (FOOD, 2008;
TERRA, 2009). O próprio nome Slow Food foi criado para contrapor o nome fast
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food e, segundo Irving e Ceriani (2013), significa a proposição de um estilo de vida
mais calmo, na contramão da pressa, a começar pela alimentação.
O movimento Slow Food defende o direito ao prazer de comer e, para isso,
responsabiliza os indivíduos pela defesa da sua herança culinária e sua cultura
(SLOW FOOD BRASIL, c2013). Petrini (2015, p. 18), ao mencionar a culinária,
argumenta que a gastronomia deve ser liberta dos limites da ciência gastronômica,
fruto da disjunção dos saberes típica das disciplinas, que a restringem à aparência
ou ao julgamento de uma transformação da natureza em alimento, seja ela uma
degustação de vinhos ou de uma preparação. O autor defende que “tornou-se
urgente reformular essa ciência, para que se tornasse holística, interdisciplinar, em
condições de abraçar todo o saber, mas também o ser que está por trás de cada
alimento.”
Os consumidores, nos preceitos do movimento Slow Food, desde que bem
informados, são também coprodutores, uma vez que são as suas escolhas que
influenciam a produção, por meio das leis de mercado. Cabe ao produtor trabalhar
pela garantia da qualidade dos alimentos, valendo-se de suas experiências e sem
descartar os conselhos dos coprodutores. As características de interdisciplinaridade
e compartilhamento, próprias da gastronomia, devem ser expressas de forma
consciente, contando com os esforços de todos (TERRA, 2009; IRVING; CERIANI,
2013; SLOW FOOD BRASIL, c2013).
Ao tratar da qualidade dos alimentos, Petrini (2015) argumenta que o
movimento Slow Food considera três pilares fundamentais: bom, limpo e justo.
Como explica o autor e descrevem Irving e Ceriani (2013), alimento bom significa
aquele com qualidade organoléptica, bom em sabor e aroma, relacionado ao prazer
e ao gosto também cultural; alimento limpo é aquele que respeita a saúde tanto de
quem come, quanto de quem produz, além salvaguardar a biodiversidade e,
destacando a sustentabilidade e a consciência para as escolhas, preservar o meio
ambiente em todas as etapas de produção e processamento do alimento, até a
etapa final de consumo; por sua vez, o alimento justo é aquele que respeita as
culturas e tradições e respeita o ser humano, tanto na posição de consumidor (valor
justo), quanto em relação às condições de trabalho e remuneração por ele, visando
à justiça social, equidade e solidariedade.
A alimentação boa, limpa e justa, segundo o movimento Slow Food, é
responsabilidade de todos, partindo de ações individuais para melhorar o sistema
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alimentar como um todo (TERRA, 2009; PETRINI, 2015). Petrini (2015) menciona
ainda a importância de uma visão holística e complexa sobre a tríade bom, limpo e
justo, a fim de que o alimento não seja visto apenas sob uma perspectiva, ou seja,
somente bom ou limpo ou justo. O diagrama abaixo ilustra a interdependência entre
os aspectos bom, limpo e justo dos alimentos, de acordo com os preceitos do
movimento Slow Food.
Diagrama 1 – Alimento bom, limpo e justo

Fonte: Elaborado pela autora.

A missão do movimento (Quadro 3), segundo Petrini (2015) e Irving e Ceriani
(2013), relaciona-se, portanto, à proteção da biodiversidade dos alimentos (a
exemplo da Arca do Gosto, projeto que registra a extensa variedade de alimentos
típicos das diversas regiões do planeta, bem como salienta aqueles em risco de
extinção), à educação relativa ao paladar (por meio, por exemplo, dos Laboratórios
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do Gosto, que funcionam como degustações e trocas de experiências relativas à
alimentação) e ao favorecimento do contato entre produtores e coprodutores por
meio da realização de eventos (como o Terra Madre, evento de porte mundial)
(TERRA, 2009; SLOW FOOD BRASIL, c2013).
Quadro 3 – Missões e ações do movimento Slow Food
Missão

Exemplo de ação

Proteção à biodiversidade de alimentos

Arca do Gosto

Educação do paladar

Laboratórios do gosto

Contato entre produtores e coprodutores

Terra Madre

Fonte: Elaborado pela autora.

Sobre a biodiversidade de alimentos e culturas, Petrini (2015) cita uma frase
de José Esquinas Alcazar (PETRINI, 2015, p. 116):
De 10 mil espécies apropriadas à alimentação humana, 150 são
comercializadas. E se essas 150 espécies contribuem com 60% da
alimentação humana, que fim levam as outras 9.850 espécies? São
o alimento das populações nativas. Então penso que o problema da
soberania alimentícia seja, antes de tudo, um problema de identidade
alimentar.

Em defesa da sustentabilidade ambiental e social em relação a todas as
etapas do sistema alimentar, Makuta (2018) destaca ainda algumas questões
referentes ao consumo de carnes, cujo atual modelo de produção (agropecuária
industrial) revela consequências que contradizem os preceitos de sustentabilidade,
como a alta geração de gases que colaboram para o efeito estufa e as extensas
áreas de desmatamento. Segundo o autor, o Slow Food não vislumbra o
vegetarianismo, mas incentiva que o consumo de carnes ocorra em menor
quantidade e maior qualidade, (preferência por criações locais), preceitos que
embasam a rede denominada Slow Meet.
O movimento Slow Food, segundo as constatações de Petrini (2001, 2015),
defende a valorização do laço existente entre o prato e o planeta. Doravante,
considera a relevância da relação entre produção e consumo (LABELLE, 2004) e,
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como advoga Petrini (2001, 2015) e como descrevem Irving e Ceriani (2013),
defende a dedicação à alimentação, no que diz respeito, a um só tempo, ao que se
come e como se come. Petrini (2001) argumenta que o prazer em comer torna o
alimento uma fonte potencial de prazer diário, de modo a colaborar positivamente
para a qualidade de vida.

2.5 ABORDAGEM PIKLER

Embora os principais referenciais teóricos elucidados na Slow Chácara sejam
a antroposofia e o movimento Slow Food, diversas práticas educativas do local se
inspiram na chamada abordagem Pikler, também descrita na literatura como modelo
Lóczy, que se refere aos estudos iniciados na década de 1940 pela pediatra
austríaca Emmi Pikler sobre a educação para bebês e crianças pequenas (FALK,
2004).
Como explanado por Falk (2004), o grande marco associado ao nome de
Emmi Pikler foi o Institudo Lóczy, por ela fundado em Budapeste no ano de 1946,
inicialmente para acolher crianças órfãs e, posteriormente, como um espaço de
educação infantil. No entanto, como advoga a autora, o interesse da pediatra pelo
desenvolvimento infantil teve início anteriormente, durante suas experiências
profissionais. Falk (2004) correlaciona à origem do modelo Lóczy a história pessoal
de Emmi Pikler, casada com um pedagogo de ideais progressistas, argumentando
que optaram por educar seu primeiro filho, nascido na década de 1930, da forma
que consideravam ideal: respeitando o seu ritmo natural de desenvolvimento, sem
tentativas de aceleração, e lhe oferecendo sempre possibilidades para a realização
de atitudes autônomas.
Considerando que a educação de seu filho se mostrou uma boa alternativa
em seu conceito, Emmi Pikler, segundo Falk (2004), passou a aplicar o mesmo tipo
de estratégia em sua rotina profissional, por meio de orientações aos pais das
crianças, cujo retorno sobre essa nova forma de educar também foi positivo. Ao
iniciar suas atividades no Instituto Lóczy, foram utilizados os mesmos métodos e,
como advoga Falk (2004), esta seria, para Pikler, a comprovação do sistema de
educação por ela desenvolvido.
Segundo tal abordagem, como caracterizam Melim e Almeida (2009), a
integração da criança ao meio onde está inserida, com liberdade para se
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movimentar e explorar, é essencial para seu desenvolvimento e para torná-la
confiante. São quatro os princípios centrais desta abordagem para a educação dos
bebês e crianças pequenas, sendo eles: (1) o incentivo às atividades autônomas da
criança, (2) a importância de relações pessoais de qualidade, essencialmente no
que diz respeito ao vínculo afetivo entre o adulto e a criança, (3) o desenvolvimento
da consciência da criança sobre si mesma e sobre o seu meio e (4) a manutenção
de um bom estado de saúde física da criança (FALK, 2004; MELIM; ALMEIDA,
2019; MELLO; SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017).
Falk (2004) e Melim e Almeida (2019) ressaltam uma série de práticas que,
com base nesses princípios, são valorizadas, como deixar as crianças brincarem e
se movimentarem livremente, sem intervenção, favorecendo a criação autônoma de
atividades e desafios; respeitar seus horários para dormir e para acordar; oferecer
uma alimentação equilibrada, que respeite também as vontades da criança, sem
exigir que ela ingira uma quantidade de alimentos maior do que deseja; vestir a
criança com roupas que não dificultem sua movimentação; permitir que a criança
permaneça o máximo de tempo possível envolvida com atividades ao ar livre,
mesmo no inverno, estando as crianças agasalhadas; e criar ambientes em
condições adequadas e favoráveis ao seu desenvolvimento.
Sobre o princípio de manter um bom estado de saúde física para as crianças,
este é, a um só tempo, a base para os demais princípios e dependente deles, como
argumentam Falk (2004) e Quintela (2017). Já ao tratar do desenvolvimento da
consciência da criança sobre si mesma e seu entorno, a abordagem Pikler, segundo
Quintela (2017), destaca a importância da regularidade dos acontecimentos e
previsibilidade das situações, constituindo ritmos diários para que a criança se sinta
segura e, aos poucos, possa identificar suas referências no tempo e espaço. Para
desenvolver a consciência da criança, Quintela (2017) ressalta que se faz
fundamental buscar sua postura ativa em cada contato e não a tratar como um
objeto.
Na relação adulto-criança, Mello e Singulani (2014) destacam a importância
de haver esforço do adulto para compreender os sinais da criança e para expressar
sua afetividade, tratando-a com carinho e respeito durante a comunicação,
especialmente nos momentos de cuidados corporais, como a alimentação e a troca.
Como advogam as autoras, a experiência das crianças nesses momentos é
fundamental para a sua educação, uma vez que, considerando a abordagem Pikler,
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a criança conhece seu corpo não apenas por meio de suas próprias atitudes com
ele, mas também diante das atitudes de outras pessoas em relação ao seu corpo.
De acordo com as constatações de Hevesi (2004) e Mello e Singulani (2014)
sobre os estudos de Pikler, os cuidados corporais se fazem, portanto, fundamentais
ao vínculo adulto-criança e indissociáveis ao processo de educação, essencialmente
no primeiro ano de vida, uma vez que, sendo momentos de atenção unidirecional do
adulto para aquela criança, transmitem à ela uma segurança afetiva importante, ao
mesmo tempo em que permitem ao adulto conhece-la melhor. Mello e Singulani
(2014) complementam que, para que esses momentos sejam prazerosos, o adulto
deve valer-se de tom de voz e toque suaves, com gentileza.
No caso de espaços educacionais com vários educadores e várias crianças, a
abordagem Pikler, segundo Mello e Singulani (2014), orienta que cada criança tenha
sempre um adulto de referência para os momentos de cuidado, de modo a favorecer
a relação afetiva entre eles. As autoras enfatizam que, durante os cuidados, o adulto
deve repetir os gestos rotineiramente e sugerir sempre, sem forçar, a participação da
criança.
Segundo os estudos de Pikler, como descrevem Mello e Singulani (2014), o
cuidado de qualidade vai além de suprir as necessidades físicas da criança e se
relaciona também a suprir suas demandas afetivas, o que pode ser feito por meio da
comunicação emocional entre adultos e crianças, de modo a oferecer segurança
afetiva e a favorecer, assim, a formação da personalidade da criança.
O incentivo à autonomia das crianças se fundamenta na descrição de Tardos
e Szanto (2004, p 34), que orienta: “todo ato desejado e executado ativamente pelo
sujeito tem para este consequências imediatas e, a longo prazo, muito mais
enriquecedoras que os atos impostos e suportados”. A autonomia, como advogam
Mello e Singulani (2014) sobre os estudos de Pikler, colabora para que as crianças
criem imagens de si mesmas e compreendam qual o lugar que ocupam em seu
ambiente, sendo motivo de satisfação para a criança e importante também para
desenvolver sua criatividade.
Para tais atributos benéficos, Mello e Singulani (2014) argumentam que a
autonomia deve gerar na criança o sentimento de conquista ao realizar as atividades
de forma independente e, para isso, deve ser um processo incentivado de forma
natural e não imposta, a exemplo de adultos que obrigam crianças a realizarem
atividades de cuidados corporais sozinhas para não utilizarem seu tempo para isso.
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As autoras sustentam que, segundo o trabalho de Pikler, cada conquista da criança
deve ser valorizada de forma verbal pelo adulto, a fim de que ela se conscientize de
sua própria evolução.
Ainda em relação à autonomia, segundo Falk (2004), as constatações de
Pikler defendem que as crianças que se movimentam livremente, sem limitações por
parte dos adultos, são mais prudentes por terem aprendido, com base em suas
próprias experiências, qual a melhor forma de cair; ao passo que aquelas criadas de
modo superprotetor, recebendo constantemente restrições para os movimentos
executados, não possuem experiências que as possibilitariam saber do que são
capazes e quais são suas limitações, de modo a torna-las mais vulneráveis a
acidentes.
Outro ponto relevante destacado por Falk (2004) e Mello e Singulani (2014)
sobre a abordagem Pikler é que a promoção de autonomia em muito se difere do
abandono, isto é, os adultos devem estar sempre por perto para observar e ouvir as
crianças, trocar olhares, fazer comentários, porém sem intervir em suas atividades,
deixando-as livres para criar e se tornarem ativas e independentes.
Segundo Tardos e Szanto (2004), a observação efetiva das crianças por parte
dos adultos para analisar as atividades que elas realizam possui maior validade do
que os embasamentos teóricos, destacando quatro critérios de observação, a saber,
(1) qualidade, (2) conteúdo e (3) duração da atividade, e (4) “o lugar que [a
atividade] ocupa em relação ao comportamento global da criança” (TARDOS;
SZANTO, 2004, p. 35). Como descrevem os autores, a observação não deve ser
aplicada sobre atividades específicas, mas sobre a rotina geral das crianças, sobre
suas atividades espontâneas, em um ponto de vista duplo, ou seja, do adulto e da
criança, notando as evoluções representadas em cada atitude dela.
Vários são os fatores que influenciam uma criança a ser ativa e, dentre eles,
Tardos e Szanto (2004) destacam o respeito que o adulto deve ter pelas atividades
que ela realiza, uma vez que a demonstração de interesse pela criança constitui um
forte estímulo para seu desenvolvimento. Para além das atividades, os autores
salientam que os adultos devem ter respeito em relação aos interesses da criança e,
sobretudo, em relação a elas mesmas, de modo que elas possam desenvolver
segurança afetiva, consciência e autoestima. A observação atenta das crianças e o
estímulo à sua autonomia, segundo Tardos e Szanto (2004), configuram uma
relação de respeito entre o adulto e a criança.
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Além do papel de observadores, os estudos de Pikler, como orientam Tardos
e Szanto (2004) e Mello e Singulani (2014), posicionam os adultos como
responsáveis por tornar o espaço ideal para o desenvolvimento da autonomia das
crianças, de modo a permitir o manuseio de objetos e a exploração do ambiente.
Doravante, Mello e Singulani (2014) advogam que não é necessário ensinar os
movimentos às crianças, mas sim criar possibilidades para que elas aprendam a se
movimentar sozinhas. Portanto, como observam Tardos e Szanto (2004), a riqueza
de possibilidades apresentada pelo ambiente é o instrumento que, somado à
motivação para a livre motricidade, permite ao adulto observar o desenvolvimento
em nível integral da criança.
Roso (2016) elucida que, a exemplo de Lóczy, o local deve ser bem
iluminado, com mobiliário de madeira, aconchegante, que remeta à ideia de casa e
não de escola, ou seja, deve ser acolhedor como um ambiente familiar e apresentar
recursos que sejam possibilidades de aprendizado para permitir o desenvolvimento
autônomo das crianças, com objetos e mobiliários de função educativa, que
promovam a autonomia de forma segura e respeitosa.
Em relação ao comportamento dos adultos, Falk (2004) e Quintela (2017)
explicitam que, na visão de Pikler, não deve envolver agressividade, mas sim
afetividade, de modo a trazer a sensação de segurança à criança e transpassar a
elas o sentimento de ser bom, de confiar no lado positivo da humanidade e de si
mesmas, para que se sintam entusiasmadas e confortáveis para experimentarem
novas atividades, conhecendo o mundo ao seu redor e desenvolvendo a si mesmas.
Na abordagem Pikler, como defende Quintela (2017), o foco está em cada criança e
sua personalidade, no que ela é e não naquilo que deixa de ser ou não possui.
A fim de que haja uma socialização pacífica, a abordagem Pikler sustenta,
segundo Quintela (2017), a importância da existência de regras e limites que sejam
claros para as crianças. Para que tais regras sejam lembradas, os adultos não
precisam fazê-lo diretamente, mas devem constantemente expressar à criança qual
sua expectativa em relação ao seu comportamento, como no exemplo citado por
Dehelan, Szredi e Tardos (2004, p. 61): “[...] [a educadora] dizia com uma voz
espantada à pequena Andréa, de 20 meses, que queria tocar a estufa que estava
fervendo: ‘Está quente!’, adicionando uma pequena explicação: ‘Está nos
aquecendo!’”. Dehelan, Szredi e Tardos (2004) explanam que é possível apreender
do exemplo que não se fez necessário um impedimento físico à criança, nem
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mesmo recapitular a regra, mas sim demonstrar qual a expectativa da educadora
sobre o seu comportamento, permitindo que ela realize o que se espera dela de uma
forma espontânea.
Dehelan, Szredi e Tardos (2004) defendem que também é fundamental,
segundo o modelo Lóczy, o encorajamento ao bom comportamento das crianças.
Para isso, os autores advogam que o adulto, sempre prestando observação atenta à
criança, deve reservar a expressão de sua atenção à criança para os momentos em
que ela demonstrar um bom comportamento. Para exemplificar, Dehelan, Szredi e
Tardos (2004, p. 6) citam: “‘É uma colher muito legal, né, Csaba?’ disse a educadora
quando Csaba, de 18 meses, depois de passear com a colher (coisa que não agrada
a educadora), brinca com a colher sobre a mesa e olha a colher com prazer”.
Para enunciar atos corretivos, Dehelan, Szredi e Tardos (2004) argumentam
que o adulto deve, inicialmente, averiguar-se da condição propícia para que haja
compreensão por parte da criança. Nesse sentido, segundo os autores, o adulto
deve solicitar que a criança o escute, para que esteja atenta ao que vai dizer; deve
esclarecer a consequência da ação incorreta da criança antes de solicitar a
correção; e deve explicitar às demais crianças que, se uma delas fez algo que não
está de acordo com as regras, corrigirá sua atitude.
Os estudos de Pikler, segundo Mózes (2016), destacam o método de
observação como essencial tanto para a formação da criança, quanto para a
formação profissional. No âmbito profissional, a autora advoga que o educador
novato de um espaço educativo que se vale da abordagem Pikler inicia sua prática
observando a atuação dos outros educadores, enquanto os educadores mais
experientes modelam também suas práticas de acordo com a observação dos
demais e, principalmente, das crianças. Tal processo observacional, segundo o
trabalho de Pikler, na concepção de Mózes (2016), revela-se também importante
para o desenvolvimento das crianças, uma vez que, ao receber uma atenção real de
quem a observa, é incentivada a expressar-se, à sua maneira.
Ainda sobre a observação como ferramenta de aprimoramento profissional,
Mózes (2016) sustenta que observar, anotar, discutir e realizar feedbacks sobre
suas práticas ajuda o educador a entender o que está fazendo, a conscientizar-se
sobre sua responsabilidade e se manter interessado e orgulhoso de seu papel,
protegendo-o de possíveis colapsos em relação à sua profissão.
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Os estudos de Pikler tratam ainda, como descreve Mózes (2016), da
importância do compartilhamento do que for observado entre os educadores, que
devem estar alinhados em relação às decisões e aos combinados, de modo a
manter um cuidado de qualidade, acompanhar o desenvolvimento de cada criança e
garantir que o ambiente seja, a todo tempo, coerente para as crianças. Além disso, a
autora defende que os aspectos observados na criança devem ser comunicados
pelos educadores aos familiares, a fim de que haja entre eles uma relação de
confiança.
O trabalho de Pikler, segundo Falk (2004) e Mello e Singulani (2014), defende
o desenvolvimento da condição humana dos bebês e crianças pequenas,
ressaltando a importância de se formarem sujeitos capazes de manifestar emoções,
de se movimentarem, de interagirem e explorarem o seu ambiente. Como
descrevem as autoras, a criança é, portanto, sujeito do próprio desenvolvimento e,
para apresentar e possibilitar a interação da criança nas relações com outros seres e
objetos, o adulto, acreditando em seu potencial de desenvolvimento, faz-se um
mediador essencial.

2.6 COMPLEXIDADE

Esta pesquisa, cujo objetivo é explorar o fenômeno experiências vivenciadas
por crianças em um ambiente educacional de inspirações holísticas para
compreender como tais experiências podem promover a EAN, demandou uma
orientação teórica que desse conta da inter-relação dos múltiplos elementos
inseridos no contexto. Assim, encontrou respaldo na Complexidade (MORIN, 2015),
que entende um fenômeno como uma inter-relação de sistemas, considerando o
fenômeno pesquisado como um sistema (o todo) que se organiza na inter-relação de
diversos outros sistemas (as partes). Desse modo, focaliza-se o todo-sistema (as
experiências vivenciadas pelas crianças), mas também cada uma das partessistema (ações, comportamentos docente e discente, estrutura física, educacional e
social do ambiente educacional) o que favorece a emergência de atributos
essenciais das partes, que poderiam ser ocultas ao priorizar o enfoque apenas no
todo. A essência da Complexidade se dá justamente nesta perspectiva da relação
todo-partes.
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A etimologia da palavra complexo remete ao latim complexus, que significa
“aquilo que é tecido em conjunto” (MORIN; LE MOIGNE, 2000, p. 209). O
conhecimento científico, segundo a Complexidade, é considerado um tecido que se
produz ao mesmo tempo em que é produzido, um tecido cuja trama, como um todo,
tem caráter único, indissociável. O pensamento científico complexo, para Morin
(2001, 2011), não representa uma teoria, representa uma tradução da realidade,
podendo, portanto, estar vulnerável ao erro e à ilusão típicos dos processos de
tradução, uma vez que estes dependem de interpretação. Nessa perspectiva, Morin
(2001, 2011) alega ser necessário um pensar complexo para a compreensão coesa
da realidade, que, por sua vez, é também complexa. A partir desta lógica, emerge o
princípio de religação do pensamento, para o qual Morin (2015) apresenta a
importância de um pensamento que considere a dinâmica entre a disjunção e a
religação. O autor destaca ainda que o objetivo não é anular “as capacidades
analíticas ou separatistas [...], mas acrescentar a elas um pensamento que religa.”
(MORIN, 2015, p. 109). Sob essa ótica, Morin (2015) propõe princípios para um
pensar complexo: princípio dialógico, recursivo, hologramático e noção de sistemas.
O princípio dialógico se refere à complementariedade de conceitos opostos,
outrora vistos como polares ou contraditórios. Como orienta Morin (2005, p. 74),
conceitos antagônicos como certo e errado, razão e emoção, objetivo e subjetivo,
revelam relações indissociáveis, que são, a um só tempo, conflitivas e
complementares, sem anulação recíproca, de modo a manter a “dualidade no seio
da unidade”. Ou seja, na relação entre noções contrárias, o sentido da existência de
uma se dá justamente pela existência da outra, formando uma unidade que, ao
mesmo templo, é múltipla e dialógica e se faz fundamental para que a realidade,
resultante do movimento entre as lógicas da ordem e da desordem, funcione. Para
exemplificar o princípio dialógico, Morin (2001, 2005, 2011) utiliza o próprio ser
humano, ao mesmo tempo completamente biológico e completamente cultural. As
questões biológicas, culturais, sociais, psicológicas, dentre outras (partes),
coexistem na realidade do ser humano (todo). Essas questões, embora possam ser
contempladas individualmente, permanecem ligadas umas às outras.
A partir do princípio da recursividade, Morin (2005) afasta a noção linear de
causa e efeito ou produto e produtor, advogando que, para que os estados iniciais
existam, também se fazem necessários os estados finais. Contrariamente à
linearidade, o autor defende um pensamento autoprodutivo e auto-organizador, por
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meio da inter-retroação de seus componentes. Para exemplificar que “tudo o que é
produzido volta sobre o que o produz”, Morin (2005, p. 74) utiliza a relação entre
indivíduo e sociedade: a sociedade é produzida por meio das interações entre os
indivíduos, ao mesmo tempo em que produz a subjetividade destes, por exemplo,
por meio da linguagem, dos conhecimentos, da cultura. Essa subjetividade do
indivíduo retroage concomitantemente sobre a sociedade, formando uma teia de
interações em forma de espiral, na qual todo começo tem origem em um final a ele
anterior. Em síntese, os indivíduos, a um só tempo, são produtos e são produtores
da sociedade (MORIN, 2005, 2011).
O princípio hologramático, por sua vez, diz respeito ao paradoxo dialógico
entre as partes e o todo, enfatizando que cada uma das partes contém em si o todo,
enquanto nele também está contida (MORIN 2001, 2005). Morin (2005) utiliza o
mesmo exemplo do indivíduo e da sociedade para exemplificar o princípio em
questão: a sociedade é um todo que possui características próprias (linguagem,
leis, cultura, entre outras) e os indivíduos são partes constituintes da sociedade, ao
mesmo tempo que, na subjetividade de cada indivíduo, encontram-se demarcadas
as características da sociedade na qual se insere. Ou seja, o todo está contido nas
partes e as partes estão contidas no todo.
A noção de sistemas é o princípio que se refere à não fragmentação do
conhecimento, prezando pela ligação partes-todo (MORIN, 2015). Morin (2015)
destaca que as relações entre conceitos são complementares e interligadas, mesmo
quando não aparentam possibilidade de ligação, e justamente o movimento dialógico
entre os objetos é que oportuniza o surgimento de novas perspectivas.
O autor defende que os princípios dialógico, recursivo e hologramático
constituem a visão da totalidade, cujo sentido vai além da mera somatória das
partes, constitui-se a partir da relação dinâmica entre o todo e cada uma de suas
partes, bem como das partes entre si. Isto posto, somente é possível o
conhecimento do todo se este for associado ao conhecimento de suas partes
(MORIN, 2003a).
A partir dos princípios supracitados e na contramão da fragmentação do
conhecimento resultante das disciplinas, Morin (2011) considera sete saberes
necessários à educação do futuro, a saber: (I) as cegueiras do conhecimento, (II)
conhecimento pertinente, (III) ensinar a condição humana, (IV) ensinar a identidade
terrena, (V) enfrentar as incertezas, (VI) ensinar a compreensão e (VII) a ética do
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gênero humano. O quadro a seguir sintetiza as concepções de Morin (2011) sobre
os sete saberes.
Quadro 4 – Sete saberes necessários à educação do futuro segundo Edgar Morin
Saber

Descrição
O conhecimento não é um espelho da realidade,
I – As cegueiras do conhecimento.
está sujeito a erros e ilusões.
Conhecimento deve considerar o contexto, o
global, o multidimensional e o complexo.
Desenvolvimento de uma inteligência geral
II – Conhecimento pertinente.
(desenvolver aptidões gerais da mente ajuda a
desenvolver as específicas; estimular a
curiosidade).
Ser humano está, ao mesmo tempo, dentro e
III – Ensinar a condição humana.
fora da natureza;
Unidualidade do ser humano (princípio dialógico)
Consciência do pertencimento à Terra;
IV – Ensinar a identidade terrena.
Simbiosofia (sabedoria de viver junto).
Ter consciência das incertezas do conhecimento
V – Enfrentar as incertezas.
é a oportunidade de se chegar ao conhecimento
pertinente.
Bem-pensar: apreender o texto e o contexto, o
complexo;
VI – Ensinar a compreensão.
Estar aberto (simpatia) e compreender sem
interesses.
Antropoética;
Ensinar a cidadania terrestre (identidade do ser
VII – A ética do gênero humano.
humano).
Solidariedade e responsabilidade.
Fonte: Elaborado pela autora.

2.7 INTEGRAÇÃO DAS FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS

Os referenciais teóricos que inspiram a Slow Chácara, a saber, antroposofia
(STEINER, 1924; LANZ, 1997, 2011), movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015;
IRVING; CERIANI, 2013; MAKUTA, 2018) e abordagem Pikler (FALK, 2004; MELLO;
SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017; MELIM; ALMEIDA, 2019), são congruentes
aos ideais de visão holística (BRANDÃO; CREMA, 1991a, 1991b) e aos preceitos da
Complexidade (MORIN; LE MOIGNE, 2000; MORIN, 2003a, 2005, 2011, 2015),
referenciais usados para refletir sobre o objeto deste estudo. Para todas estas
fundamentações teóricas, as respectivas concepções são consideradas de forma
contextualizada e abrangente, ou seja, para além de definições pragmáticas,
conceitos fragmentados e visões unidirecionais. No mesmo enredo, as proposições
destacadas nas considerações sobre EAN (BARRETO et al., 2005; CONTENTO,
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2010; DIEZ-GARCIA, 2012; BRASIL, 2012; BRASIL, 2014; SILVA et al., 2018;
WILLETT et al., 2019) remetem aos ideais holísticos e complexos para tratar da
alimentação, do indivíduo e do contexto no qual ele está inserido.
Isto posto, diversas são as interlocuções possíveis entre os referenciais
supracitados, de modo que a presente seção tem o objetivo de elucidar alguns
desses diálogos, iniciando uma reflexão que pode, em muito, ser aprofundada.
Um primeiro exemplo da interlocução entre os referenciais é a tríade bom,
limpo e justo defendida pelo movimento Slow Food para a qualidade alimentar,
sobre a qual Petrini (2001, 2015) alega a importância de um olhar holístico e
complexo, a fim de que o alimento seja considerado sob as três perspectivas
integradas e não seja apenas bom ou limpo ou justo.
Além disso, a preocupação enfatizada por Petrini (2001, 2015) em relação à
qualidade do alimento e à sustentabilidade ambiental e social engloba o primeiro e o
segundo princípios do Marco de Referência de EAN para Políticas Públicas
(BRASIL, 2012), referentes à sustentabilidade e à consideração do sistema
alimentar, assim como as concepções do Guia Alimentar para a População
Brasileira (BRASIL, 2014) e de Willett et al. (2019).

Outrossim, esses ideais

condizem com o que defende a visão holística de educação sobre despertar um
sentimento de cuidado para com o planeta (FOLQUE, 2019) e com a identidade
terrena, a simbiosofia e a antropoética conceituadas por Morin (2011).
Morin (2007) defende a ideia de dois modelos de globalização vigentes na
atualidade, sendo, ao mesmo tempo, dependentes e contrapostos um ao outro,
como orienta o princípio dialógico da Complexidade (MORIN, 2015). O primeiro diz
respeito à globalização da indústria, da ciência, da tecnologia e do capitalismo, ao
passo que o segundo se refere justamente às pessoas e organizações que se
opõem à generalização de culturas, à tirania monetária e aos padrões de consumo
que o primeiro gera, em busca de salvaguardar as identidades e diversidades,
considerando a cidadania terrena de todos os seres humanos.
O movimento Slow Food, por meio de eventos como o Terra Madre, revela-se
compatível ao segundo modelo de globalização descrito por Morin, o que foi
discutido em entrevista de Carlo Petrini com Edgar Morin, registrada no livro Loving
the Earth: dialogues on the future of our planet (PETRINI, 2014). Durante a
entrevista, Morin se refere ao Terra Madre como um movimento que, mesmo sendo
pequeno frente às necessidades universais de união dos cidadãos em prol do
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planeta, representa uma esperança para o futuro, conjugando responsabilidade e
solidariedade (PETRINI, 2014, p. 32).
Na mesma entrevista (PETRINI, 2014, p. 34), Morin trata da importância de
se buscar expandir uma cultura planetária fundamentada justamente pelas diversas
culturas existentes, missão para a qual vê engajado o Terra Madre e o movimento
Slow Food como um todo. Nesse sentido, Petrini (PETRINI, 2014, p. 34) posiciona a
gastronomia como um exemplo de expressão concomitante da diversidade de
culturas e da unidade cultural (que se refere à necessidade humana de se
alimentar), ou seja, um exemplo da unidualidade defendida por Edgar Morin.
Ainda em relação à gastronomia, Petrini (2015, p.18) defende que “tornou-se
urgente reformular essa ciência, para que se tornasse holística, interdisciplinar, em
condições de abraçar todo o saber, mas também o ser que está por trás de cada
alimento”, ideal que se revela condizente ao pensamento complexo (MORIN; LE
MOIGNE, 2000; MORIN, 2003a, 2005, 2011, 2015) e à visão holística (BRANDÃO;
CREMA, 1991a, 1991b). A valorização da gastronomia pelo movimento Slow Food é
também congruente ao quarto princípio elencado pelo Marco de Referência de EAN
para Políticas Públicas (BRASIL, 2012), que diz respeito a salvaguardar e culinária
como prática emancipatória, bem como remete às recomendações do Guia
Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014).
A defesa de uma saúde planetária por Willett et al. (2019) é consonante aos
conceitos de identidade terrena, simbiosofia e antropoética definidos por Morin
(2011), uma vez que todas essas concepções dizem respeito à relação de respeito
de cuidado entre o ser humano, os demais seres e o planeta.
Ao tratar da antroposofia, sua própria difusão entre diversas áreas de
conhecimento (STEINER, 1924; LANZ, 1997, 2011; ARANTES, 1999; BARFIELD,
2002) a caracteriza como uma visão abrangente, holística e complexa. Como o
objetivo da antroposofia é buscar respostas integrais para as necessidades
humanas, visando o autoconhecimento e o conhecimento da relação do homem com
a natureza e o universo no qual se insere, vale-se de concepções amplas que
transgridam conceitos singulares. A citação a seguir, feita por Rudolf Steiner
(AFORISMOS, 2011, s.p.), elucida a concordância entre a visão antroposófica e a
visão da complexidade de Edgar Morin sobre o ser humano, reiterada em sua
literadura:
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Procura na periferia do universo:
E te encontras como ser humano;
Procura no próprio interior humano:
E tu encontras o universo.

Em relação à abordagem Pikler (FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014;
QUINTELA, 2017; MELIM; ALMEIDA, 2019), destaca-se a concepção moriniana
(MORIN, 2011) de cegueiras do conhecimento, uma vez que defende que a teoria
não se revela espelho da realidade, devendo haver adaptações educacionais com
base na observação.
O conceito de desenvolvimento integral do ser humano é aplicável tanto aos
preceitos da abordagem Pikler (FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014;
QUINTELA, 2017; MELIM; ALMEIDA, 2019), quanto à pedagogia Waldorf (LANZ,
2011) e dialogam com a visão holística de educação, que incentiva atividades
educacionais

que

contemplem

simultaneamente

diversas

habilidades

e

a

criatividade, em movimento contrário à fragmentação do conhecimento (FOLQUE,
2019). Tais atributos são equiparáveis à concepção moriniana de inteligência geral,
base do conhecimento pertinente defendido por Morin (2011).
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3 METODOLOGIA

A natureza social deste estudo e a subjetividade nele envolvida demandou a
abordagem qualitativa nesta pesquisa. De acordo com Minayo (2004), a pesquisa
qualitativa, por meio da incorporação dos significados e da intencionalidade das
ações, relações e estruturas sociais, possibilita um aprofundamento social inatingível
pela abordagem quantitativa isolada. Na área da saúde, a pesquisa qualitativa se faz
viável quando se busca interpretar os significados dos fenômenos para as pessoas,
porque estas se valem desses significados para atribuírem sentido às suas vidas, o
que, de acordo com Turato (2005), inclui seus cuidados em relação à saúde.
Portanto, nesse sentido, como aponta Turato (2005), ao se tratar da pesquisa
qualitativa, o objeto de estudo não é um fenômeno em si, mas sim a gama de
significados atribuídos pelas pessoas a tal fenômeno.
Tal atribuição de sentido é tarefa do próprio pesquisador, que busca captar os
significados de seu objeto de estudo, utilizando para isso os seus sentidos,
preferencialmente no ambiente natural dos sujeitos, para uma apreensão mais
fidedigna à realidade. Sob essa compreensão, a modalidade de pesquisa escolhida
para este trabalho foi o estudo de caso, que, segundo Gil (2002, p. 54), é
amplamente utilizado nas ciências biomédicas e sociais por possibilitar um
“delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno contemporâneo
dentro de seu contexto real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são
claramente percebidos”.
O estudo de caso, bem como os instrumentos de coleta e interpretação de
dados que contribuíram para a compreensão do fenômeno em foco nesta pesquisa –
experiências vivenciadas por crianças em um ambiente educacional de inspirações
holísticas – estão descritos a seguir.

3.1 ESTUDO DE CASO

Segundo Yin (2001, p. 32 OU 1994), o estudo de caso é a estratégia
metodológica mais adotada quando o pesquisador não possui controle sobre os
eventos pesquisados e o objetivo da pesquisa busca responder a questões do tipo
como e por que e quando. Para esse autor, o estudo de caso caracteriza-se, como
“uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto
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da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o contexto não estão
claramente definidos”.
Tais características vão ao encontro dos propósitos desta pesquisa e
justificam o fato de o estudo de caso ser a opção metodológica adotada. Além disso,
este trabalho enquadra-se na visão de Chizzotti (2006, p.136), que afirma ser o
estudo de caso um procedimento utilizado para investigações em contextos
escolares, empresariais e comunidades que formam um grupo relativamente
homogêneo de pessoas, sempre considerando um aspecto contemporâneo e do
cotidiano dessas organizações.
Assim, é possível afirmar que a presente investigação remete para um
contexto escolar e de comunidade, pois conta com a participação dos educadores
da Slow Chácara e das crianças que a frequentam.
O contexto da pesquisa será descrito na subseção seguinte.

3.2 CONTEXTO DA PESQUISA

3.2.1 A Slow Chácara
A Slow Chácara 2 – Espaço de Educação e Vivências – é localizada no
município de Batatais, no interior do estado de São Paulo. Com estrutura física de
aproximadamente 1500 m2 distribuídos entre a casa dos educadores (o casal de
educadores fundadores reside no mesmo local), a sala de brinquedos integrada à
cozinha, o quintal com tanque de areia, e, predominantemente, a área de horta e
pomar, a Slow Chácara é caracterizada como um espaço de educação informal
privado, cujas vivências, de caráter holístico, são inspiradas principalmente na
antroposofia (STEINER, 1924; LANZ, 1997, 2011), no movimento Slow Food
(PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013; MAKUTA, 2018) e na abordagem
Pikler. (FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017; MELIM;
ALMEIDA, 2019). Os educadores e fundadores da Slow Chácara formam um grupo
de três pessoas e defendem o desenvolvimento pleno do ser humano, bem como a
sua integração com a natureza.
2

As informações sobre a estrutura física e funcional da Slow Chácara foram obtidas pela
pesquisadora durante suas visitas a campo.
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O propósito essencial da Slow Chácara é que as crianças de fato vivenciem a
infância. É destinada a crianças de 1 ano e meio a 4 anos, que convivem, e as
vivências ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 Às 11h30, e visam o brincar
livre e o desenvolvimento de autonomia e imaginação das crianças. Valoriza os
ritmos da natureza e inclui vivência na horta e alimentação natural. No período de
coleta de dados, a Slow Chácara contava com 13 alunos.

3.2.2 Participantes

Do contexto acima descrito, 16 participantes estão envolvidos nesta pesquisa,
a saber: 3 educadores e 13 alunos. Não foram aplicados critérios de inclusão ou
exclusão por se tratar de um estudo de caso, o que torna tais critérios incabíveis,
dada a intenção deste estudo de explorar o contexto, de modo que todos os
participantes são relevantes. No decorrer da pesquisa, alguns alunos deixaram de
frequentar o espaço e outros a este se integraram.
Na Seção 4, que trata dos Resultados, por meio das informações que foram
apreendidas nas entrevistas e na observação participante, serão abordados os
educadores.

3.2.3 A pesquisadora

Sou nutricionista pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (FMRP – USP) desde 2018 e interessada na área de
EAN desde o início do meu envolvimento com alimentação e nutrição.
Para a realização deste trabalho, busquei imergir nas questões da pesquisa
qualitativa, por meio de disciplinas, leituras e trocas de conhecimento com
especialistas, tanto do que diz respeito aos instrumentos para coleta de dados,
quanto aos referenciais teóricos aqui abordados.
A coleta dos dados foi demarcada por duas situações principais: a
observação participante e as entrevistas com educadores, que foram realizadas na
Slow Chácara.
.
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3.3 INTRUMENTOS DE REGISTROS DOS DADOS

3.3.1 Entrevista semiestruturada

A entrevista é um instrumento usado com o objetivo de se obter informações
acerca de um determinado assunto “através de dados descritivos na linguagem do
próprio sujeito” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 134). Neste trabalho, as entrevistas
seguiram um roteiro de perguntas que serviu de diretriz; entretanto, este roteiro não
se configurou como um “um conjunto de procedimentos ou estereótipos prédeterminados”, mas sim, um instrumento “flexível para responder às situações
imediatas [...] do entrevistado” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 137), garantindo a sua
liberdade de expressão. Nesse tipo de entrevistas, denominadas semiestruturadas,
as perguntas partem
[...] de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e
hipóteses, que interessam à pesquisa e que, em seguida, oferecem
amplo campo de interrogativas, frutos de novas hipóteses que vão
surgindo à medida que se recebem as respostas dos informantes.
Dessa maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do
conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 146).

Na presente pesquisa, as entrevistas foram direcionadas aos educadores da
Slow Chácara, a fim de explorar suas experiências e inspirações que contribuem
para a forma de educação exercida no referido contexto, utilizando como guia um
roteiro (APÊNDICE A). Foi realizado um treinamento da pesquisadora para
familiarizar-se à aplicação da entrevista semiestruturada, utilizando o roteiro
desenvolvido para entrevistar uma pedagoga pré-escolar de uma escola municipal
de Ribeirão Preto.
No momento de realização das entrevistas, foi entregue e assinado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO A), em duas vias, sendo uma para o
participante da pesquisa e outra para a pesquisadora.
As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora e gravadas em
aparelho portátil de áudio para posterior transcrição, conforme descrito a seguir.
Neste trabalho, as gravações em áudio tiveram o objetivo de subsidiar os
registros feitos durante a realização das entrevistas para posterior uso no momento
das transcrições. Segundo Hutchby e Wooffitt (1998, p. 73), as gravações em áudio
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constituem um elemento importante no processo de interpretação dos dados, pois
possibilita a captura e a percepção de detalhes que eventualmente passam
despercebidos pelo investigador no momento da entrevista e que podem ser
retomados no momento da transcrição.
As transcrições das entrevistas desenvolveram-se sob a visão de Marcuschi
(1986), o qual recomenda que a transcrição de conversas seja feita segundo formato
que melhor atendam às finalidades da pesquisa. Assim, não houve necessidade de
se realizar uma transcrição refinada que incluísse pausas, sobreposições de vozes,
ênfases ou outras manifestações da fala, uma vez que o foco da pesquisa não está
no modo como os indivíduos se expressam durante a entrevista, mas sim nas
palavras proferidas pelos participantes.

3.3.2 Observação participante

A observação participante é um instrumento de recolha de dados cujo valor
reside, principalmente, segundo Whyte (2005), na contribuição para a compreensão
dos fenômenos sociais a partir do respeito aos participantes do contexto investigado.
Para Minayo (2013, p. 70), a observação participante é
[...] um processo pelo qual um pesquisador se coloca como
observador de uma situação social com a finalidade de realizar uma
investigação científica. O observador, no caso, fica em relação direta
com seus interlocutores no espaço social da pesquisa, na medida do
possível, participando da vida social deles, no seu cenário cultural,
mas com a finalidade de compreender o contexto da pesquisa.

A autora advoga ainda que a observação participante favorece ao
pesquisador desvencilhar-se de concepções previamente estabelecidas, pois, em
sua vivência no contexto pesquisado, ele participa de situações das quais emergem
aspectos relevantes para sua pesquisa, que dificilmente seriam percebidos por meio
de outros instrumentos de pesquisa. Tais aspectos possibilitam ao pesquisador
“desvendar as contradições entre as normas e regras e as práticas vividas
cotidianamente pelo grupo ou instituição observados” (MINAYO, 2013, p. 71).
Neste trabalho, a observação participante responde aos propósitos de
exploração e descrição do contexto desta investigação, por permitir uma
aproximação mais pertinente da realidade. Tal aproximação, segundo Angrosino
(2009), facilita a posterior coleta de dados por meio de entrevistas ou, como afirma
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Freitas (2002, p. 28), favorece o “encontro de muitas vozes: ao se observar um
evento, depara-se com diferentes discursos verbais, gestuais e expressivos.”
A observação participante foi um instrumento utilizado pela pesquisadora com
o propósito de observar as vivências da Slow Chácara envolvendo os educadores e
as crianças, tanto no que diz respeito às questões de rotina e à rotatividade de
atividades, quanto em relação às interações entre os participantes. Durante as
observações, foram tomadas notas no caderno de campo, transcrito diariamente
após o período de observação.

3.3.3 Ensaio fotográfico

Com o intuito de favorecer a compreensão do leitor acerca das práticas
educacionais da Slow Chácara, foi realizado um ensaio fotográfico profissional no
local de pesquisa, além dos registros realizados com a câmera do aparelho celular
da pesquisadora durante sua presença em campo. Da perspectiva fenomenológica,
como descreve Banks (2009) sob a ótica de Harper (1987), o ensaio fotográfico tem
como objetivo auxiliar na expressão da subjetividade de determinados fenômenos
sociais, tanto no ponto de vista do pesquisador, quanto do pesquisado. Para Harper
(2002), as fotos apresentam sensações e informações singulares, devido justamente
ao modo visual de representação.
Para a realização do ensaio, foi contratada uma profissional da área de
fotografia, com a qual a pesquisadora teve uma reunião prévia para explanação do
projeto de pesquisa e alinhamento dos objetivos do ensaio fotográfico (registro
espontâneo das atividades). Os pais de todas as crianças presentes assinaram o
Termo de Responsabilidade e Autorização de Uso de Imagem da Criança (ANEXO
B).
As fotografias resultantes do ensaio foram utilizadas para ilustrar esta
dissertação, essencialmente a seção de resultados, na qual constam as descrições
das vivências na Slow Chácara.

3.4 PROCEDIMENTOS DE ORGANIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Inicialmente, todo o material coletado foi reunido – as notas de campo e as
transcrições das entrevistas com os educadores.
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O conteúdo das entrevistas e do caderno de campo, devidamente transcritos,
foi interpretado à luz dos estudos de Braun e Clarke (2006; 2013), a partir dos quais
foi desenvolvida uma análise temática. Para essas autoras, os procedimentos da
análise temática partem do princípio da intimidade do pesquisador com os dados
para criar temas vinculados à questão de pesquisa, ou seja, pelo processo de
leituras e releituras por meio do qual são criados códigos semânticos e conceituais,
que podem ser agrupados. Após a criação dos códigos, o pesquisador focaliza os
mesmos e, por semelhança, elenca os temas identificados nos dados que são
relevantes à pergunta da pesquisa. Então, o pesquisador passa à revisão dos
temas, observando a natureza de cada um deles e a relação que carregam entre si,
a fim de verificar se de fato são representativos dos dados da pesquisa. Após
identificar a essência de cada tema, o pesquisador os nomeia e, finalmente, redige o
texto, que, além da narrativa de análise, contempla fragmentos de dados e diálogos
possíveis com a literatura já estabelecida, a fim de contextualizar o leitor.
Desse modo orientado, este trabalho procedeu a interpretação seguindo as
etapas supracitadas, ou seja, leituras e releituras, codificação, criação dos temas,
revisão e nomeação dos temas e redação da narrativa.

3.5 PRINCÍPIOS ÉTICOS DA PESQUISA

Inicialmente, foi solicitada a autorização para a condução da pesquisa na
instituição (Slow Chácara) por meio do Termo de Autorização para Pesquisa na
Instituição (ANEXO C). Após a concessão da autorização, o projeto de pesquisa foi
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo3.
Todos os participantes do estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido (ANEXO A), conforme rege a Resolução 466/2012 a respeito de
pesquisas que envolvem seres humanos (BRASIL, 2013).

3

Protocolo CAAE: 99311518.8.0000.5440, aprovado em 24/10/2018.
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3.6 CREDIBILIDADE DA PESQUISA

A fim de garantir o rigor científico e considerando a característica qualitativa
desta pesquisa, este trabalho se adequa aos 21 itens propostos pelo Standards for
Reporting Qualitative Research, instrumento conhecido pela abreviação SRQR
(O’BRIEN et al., 2014).

3.6.1 A cristalização dos dados

Com o objetivo de assegurar a confiabilidade e a validade da investigação
aqui

apresentada,

diferentes

instrumentos

foram

utilizados

sob

diferentes

circunstâncias como procedimento de coleta de dados, conforme apresentado no
início desta seção. O envolvimento dos instrumentos e suas respectivas
interpretações demanda diálogo entre as diferentes fontes, o que favorece maiores
possibilidades de exploração e, por conseguinte, mais profunda compreensão ou
esclarecimentos de divergências interpretativas.
Tal procedimento, amplamente utilizado nas investigações acadêmicas sob as
terminologias cruzamento ou triangulação de dados é, neste trabalho, considerado
sob a perspectiva de Richardson (2000 apud DENZIN e LINCOLN, 2006), que
denomina esse processo como cristalização dos dados. Como aponta esse autor, o
termo triangulação em referência ao processo de cruzamento dos dados foi
inicialmente utilizado por topógrafos para descrever a técnica de localização que
utiliza três pontos de intersecção. Tais pontos, por serem precisos, específicos e
delimitáveis, permitem o traçado de um triângulo, o que não acontece com os dados
interpretados de uma pesquisa qualitativa. “No processo de cristalização não há um
‘dizer’ correto; cada um, tal como a luz incidindo no cristal, reflete uma perspectiva
diferente do fenômeno” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 6). Segundo Ravagnoli (2012,
p. 122), o texto que se constrói no processo de interpretação de uma pesquisa de
natureza qualitativa, da mesma forma que o cristal,
[...] compõe-se através de modificações e alterações que refletem
não apenas externalidades, mas as diferentes formas, significados e
padrões que se refratam no seu interior. Assim, a mesma
interpretação pode ser lida sob diferentes pontos de vista, pois
refletem, como a luz que incide no cristal, diferentes perspectivas de
um mesmo fenômeno.
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Assim justificado o uso do procedimento de cristalização, nesta pesquisa, para
além da visão da pesquisadora, os dados foram também compartilhados com os
educadores. Tal procedimento, denominado revisão pelos participantes (member
checking) possibilita, segundo Lincoln e Guba (1985), a redução de eventuais
equívocos interpretativos por parte do pesquisador, uma vez que a fidelidade das
informações, ideias e representações expressas pelo pesquisador passam por
verificação, confirmação e assentimento dos participantes.
Além disso, para apurar a cristalização, também foi utilizada a revisão por par
(peer debriefing). Esse instrumento, cuja finalidade é aferir credibilidade às
interpretações do pesquisador, consiste, segundo Erlandson et al. (1993, p. 140) na
leitura e proposição de críticas, esclarecimentos, refutações ou sugestões por um
par que compartilhe do conhecimento construído na pesquisa. Neste trabalho,
colaborou com esse processo uma acadêmica engajada com o referencial teórico
que norteia a pesquisa, a Complexidade.
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4 RESULTADOS
Os resultados são provenientes das entrevistas com os educadores e da
observação participante. Foram realizadas três entrevistas com os educadores,
sendo duas com os educadores fundadores, que foram entrevistados juntamente, e
uma com a educadora colaboradora, em particular. No total, foram 4h 26’ 42’’ de
gravação referente às entrevistas e 76 horas de observação participante, relativas a
20 dias em que a pesquisadora esteve presente no contexto da Slow Chácara,
alguns consecutivos e outros não. O tempo de observação participante foi
determinado até que se construísse material suficiente para interpretação.
Todos os registros foram feitos em caderno de campo ao longo das vivências,
durante as quais a posição da pesquisadora foi principalmente de observação, mas
também de interação mediante solicitação das educadoras. Os registros do caderno
de campo foram, ao final de cada dia de observação, transcritos em outro caderno, a
fim de organizar as informações e permitir uma primeira interpretação, destacandose pontos principais. A fotografia abaixo exemplifica o caderno de campo transcrito:
Fotografia 1 – Caderno de campo

Fonte: Acervo da autora.
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A observação participante propiciou a imersão em campo necessária para
melhor compreensão do contexto sobre o qual se articula o presente estudo. Por
meio deste método, foi possível apreender os ritmos da Slow Chácara, conhecer as
atividades aplicadas às crianças e, para além disso, com auxílio das entrevistas, as
motivações e inspirações que os educadores revelam para tais atividades. Também
foi observado o comportamento das crianças durante as vivências e as múltiplas e
concomitantes interações entre as próprias crianças, entre os próprios educadores e
entre as crianças e os educadores.
Primeiramente, para melhor explanação sobre a Slow Chácara, faz-se
relevante mencionar que, dos três educadores, duas permanecem em período
integral com as crianças e o terceiro participa pontualmente, sobretudo nas
atividades realizadas no quintal. A caracterização dos educadores, em essência no
que diz respeito às suas formações e bagagens, bem como em relação às
motivações e aos processos que originaram a Slow Chácara, encontra-se na
próxima subseção.

4.1 EDUCADORES E FUNDAÇÃO: A SEMENTE DA SLOW CHÁCARA
“O que mais me encanta na educação, principalmente com os pequenos,
principalmente no caso dessa primeira infância, é a inteligência suprema que
eles têm.”
– Educadora fundadora
“Estou evoluindo a mim mesma, estou ajudando na caminhada de alguém.”
- Educadora colaboradora
“Que papel na sociedade eu escolhi... educador! Eu deveria ser aquele adulto
que passa valores e uma forma da gente crescer para estar junto.”
– Educador fundador

A ideia da criação de um espaço educativo surgiu em 2012, fruto do desejo
de um casal de colocar em prática experiências pregressas com educação,
antroposofia, artes e Slow Food.
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Os fundadores do espaço se conheceram na Itália, onde ambos foram atletas
de voleibol. O educador, de nacionalidade italiana e formado em Ciências Políticas,
envolveu-se, ainda na Itália, com o movimento Slow Food e, ao vir para o Brasil
acompanhado com sua companheira (de nacionalidade brasileira e formada na Itália
em Bens Culturais), iniciaram um trabalho com práticas de Slow Food em uma
escola no município de Batatais – SP, sendo este o primeiro contato deles com a
educação.
Despertado o interesse pela educação, a fundadora do espaço graduou-se
em Pedagogia e, durante a faculdade, trabalhou com educação e artes em dois
museus. Aos poucos, passou a se sentir oposta à pedagogia convencional e,
buscando alternativas, realizou a formação Waldorf (aplicação da antroposofia na
educação (LANZ, 2011). Juntos, o casal de educadores iniciou o projeto Italiano nas
Artes, para crianças. Posteriormente, idealizaram e construíram, em sua própria
casa, que é uma chácara, a Slow Chácara.
O nome Slow Chácara deve-se principalmente ao fato de o movimento Slow
Food ter representado para eles o contato inicial com a educação, mas também à
identificação com o modo de vida slow (slow life, slow economy), como relata o
educador: “Sempre na contramão de um sistema que te acelera e, te acelerando,
acelera também a forma de você fazer educação”.
O ambiente tem como propósito o cuidar em uma sociedade que tira os filhos
das famílias por muitas horas. Por esse motivo, trabalha com poucas crianças, de
idades diferentes, para uma educação naturalmente familiar. A Slow Chácara remete
à infância e, também por se tratar de uma casa e não de uma escola, é um ambiente
acolhedor e harmônico. Tais características condizem com os fundamentos dos
estudos de Pikler, que defende um ambiente familiar e acolhedor, mais semelhante
a uma casa do que a uma escola (FALK, 2004; MELIM; ALMEIDA, 2019; MELLO;
SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017); e com os fundamentos da pedagogia
Waldorf, essencialmente no que diz respeito ao jardim de infância como
representação de um lar (dirigido por poucos educadores e onde é possível o
convívio entre crianças de diferentes idades), de modo a transpassar a sensação de
solidez, acolhimento e aconchego para gerar confiança e segurança no mundo
adulto (LANZ, 2011).
Pouco depois da fundação da Slow Chácara, integrou-se à proposta mais
uma educadora, a qual, além da formação em Pedagogia, é também graduada em
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Artes Cênicas, possuindo, portanto, experiência e interesse em expressões
artísticas.
A visão de educação infantil na Slow Chácara envolve sensibilidade (tanto do
educador para com as crianças, quanto do sistema educacional para com o
educador) e considera a observação para a tomada de condutas, em um movimento
que conjuga observação e estudo (no que diz respeito ao uso de referências) para o
desenvolvimento do trabalho.
Muito da bagagem e dos ideais dos educadores são aplicados à Slow
Chácara, como descrito nos tópicos subsequentes desta dissertação, que detalham
os aspectos característicos deste ambiente educacional.

4.2 CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS

Várias são as questões estruturais que caracterizam a Slow Chácara e são
pertinentes ao sugerido pela pedagogia Waldorf (LANZ, 2011) e pela abordagem
Pikler (FALK, 2004; MELIM; ALMEIDA, 2019; MELLO; SINGULANI, 2014;
QUINTELA, 2017). Como preconizado na pedagogia Waldorf (LANZ, 2011), o local
possui uma sala de brinquedos (à qual se integra uma cozinha, no mesmo cômodo,
sem divisória); um ambiente externo com obstáculos, o que, também segundo a
abordagem Pikler (FALK, 2004), é importante para o desenvolvimento de autonomia;
e ainda uma vasta área de horta e pomar, chamada pelos educadores e crianças de
quintal. Ainda são notáveis a utilização de cores primárias para a pintura do local e a
presença de amplas janelas de vidro na sala de brinquedos, o que permite a
observação da área verde externa e a entrada de luz natural. As fotografias a seguir
clarificam a visualização do ambiente.
Fotografia 2 – Cozinha integrada

Fonte: Carolina Koff 4
4

Acervo de fotos do ensaio fotográfico realizado para este trabalho (descrição no tópico 3.3.3).

75
Fotografia 3 – Sala de brinquedos

Fonte: Carolina Koff.

Na sala, são destacados elementos recomendados para o espaço
educacional segundo a abordagem Pikler (FALK, 2004), como a boa iluminação do
ambiente e a presença de mobiliário de madeira e objetos com função educativa,
que permitam e facilitem o desenvolvimento autônomo da criança, a exemplo do
escalador, que contempla habilidades motoras (Fotografia 4). A presença de
brinquedos de madeira ou outros materiais não-sintéticos é preconizada pela
pedagogia Waldorf, a qual justifica que os objetos devem ser o que parecem ser e
não produzir uma ilusão para as crianças, a exemplo dos brinquedos plastificados
(LANZ, 2011). Além do supracitado, o mobiliário da sala contempla ainda uma
cabana com tecido, dois cavaletes, dois cavalos de madeira que são balanços, um
tecido acrobático (configurado como balanço com auxílio das educadoras) e,
esporadicamente, um colchão (utilizado para que as crianças aprendam ou
aperfeiçoem suas cambalhotas, com auxílio das educadoras para evitar possíveis
acidentes).
As fotografias a seguir retratam experiências das crianças com os
brinquedos, mobiliários e objetos disponibilizados.
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Fotografia 4 – O escalador

Fotografia 5 – Escalador e cabana

Fonte: Carolina Koff.

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 6 – Boneco de pano

Fotografia 7 – Carrinhos de madeira

Fonte: Carolina Koff.

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 8 – Pequena roda gigante

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 9 – A criança e os brinquedos

Fonte: Carolina Koff.

Em relação à área externa, o chão é parte de concreto e parte gramado e
existe uma grande árvore frutífera ao centro (mangueira), com uma casa da árvore.
Sob a mangueira, encontra-se um tanque de areia, o que é recomendado pela
pedagogia Waldorf, segundo Lanz (2011), por ser um material moldável, de modo a
colaborar para que as forças etéricas fluam nas crianças. Também no quintal,
existem balanços e obstáculos de madeira, o que, como supracitado, é orientado
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pela pedagogia Waldorf (LANZ, 2011) e pela abordagem Pikler (FALK, 2004). É
possível visualizar o ambiente externo nas fotografias a seguir.
Fotografia 10 – Casa da árvore

Fonte: Acervo da autora.

Fotografia 11 – Obstáculos de madeira no quintal

Fonte: Acervo da autora.
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Fotografia 12 – Balanço e tanque de areia

Fonte: Carolina Koff.

Sobre o chamado quintal da Slow Chácara, é o espaço destinado à horta e ao
pomar e ocupa a maior extensão do local. O acesso a ele se dá por um portão,
aberto pelos educadores somente nos momentos de vivência nesse ambiente. São
diversas as espécies cultivadas de plantas (comestíveis ou não) e árvores (frutíferas
ou não). No quintal, há ainda uma criação de galos e galinhas, separada por cerca,
sem acesso para as crianças, que podem apenas alimentá-los com milho, quando
orientado pelos educadores. Convivem livremente no quintal 2 jabutis e 4 cachorros,
além de um gato que costuma transitar entre os ambientes da Slow Chácara. A
partir do incentivo dos educadores, as crianças tratam os animais com respeito e
carinho. As fotografias a seguir favorecem a visualização do quintal.
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Fotografia 13 – A entrada para o quintal

Fonte: Acervo da autora.

Fotografia 14 – Cercado para galos e galinhas

Fonte: Acervo da autora.
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Fotografia 15 – Quintal: horta e pomar

Fonte: Carolina Koff.

A casa dos educadores é no mesmo terreno, porém o acesso é limitado às
crianças e lá não são realizadas atividades. As crianças participam de vivências em
todos os demais ambientes do espaço, as quais serão explicitadas nos próximos
tópicos desta dissertação.

4.3 SLOW CHÁCARA E AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS

Ao tratar das relações interpessoais que ocorrem no contexto da Slow
Chácara, devem ser consideradas as relações entre crianças, educadores e
familiares das crianças. Entre os educadores, a relação é de constante troca de
experiências, ideias e sugestões, as quais ocorrem espontaneamente ao longo do
dia ou em momentos específicos de feedback entre eles. As duas educadoras que
permanecem a maior parte do tempo com as crianças estão sempre atentas uma
aos sinais da outra (comunicam-se, inclusive, por meio da troca de olhares) e
alinhadas em relação às atividades e aos combinados com as crianças.
Quanto aos pais e familiares, estes são orientados desde o início a respeito
da filosofia que fundamenta a forma de educação da Slow Chácara e são
constantemente informados a respeito das experiências e desenvolvimentos
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observados em seus filhos pelos educadores. A troca de relatos ocorre por meio de
mensagens eletrônicas (sem frequência regular, geralmente acompanhadas de
fotografias das crianças) e pessoalmente, principalmente no final da manhã, quando
os pais ou familiares buscam as crianças. Os familiares entram e conversam
brevemente com as educadoras a respeito das práticas da criança naquele dia.
Nesse momento, eles são informados sobre a aceitação da criança em relação aos
alimentos da hora do lanche, bem como sobre alguma atividade diferente que
realizaram (como dia de piscina) ou algum episódio específico (exemplo: a criança
caiu, por isso seus joelhos estão marcados).
A comunicação entre os educadores e as famílias, sugerida pela abordagem
Pikler (FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017; MELIM;
ALMEIDA, 2019), permite também uma troca a respeito do humor da criança e
outras características que podem ser trazidas dos educadores aos familiares ou, no
movimento inverso, dos familiares aos educadores, que ficam cientes de
acontecimentos

das

casas

das

crianças

que

podem

vir

a

afetar

seus

comportamentos.
Em relação ao convívio entre as crianças, destaca-se o cuidado existente
entre elas, principalmente das maiores para com as menores, assim como sugere a
pedagogia Waldorf (LANZ, 2011). Algumas guardam relação de maior afinidade
entre si do que com as demais, mas, de forma geral, todas as crianças interagem, a
todo tempo, em diálogos ou brincadeiras, e é comum trocarem carinhos.
O vínculo educador-criança é valorizado na Slow Chácara, como preconizado
pela pedagogia Waldorf (LANZ, 2011). Os educadores buscam acolher às
demandas das crianças, prestando sempre observação atenta a elas. Valem-se da
afetividade para se expressarem e não recorrem a atitudes agressivas nem mesmo
para elucidar atos corretivos.
Quando precisam trocar as fraldas ou as roupas das crianças, seguem o
recomendado pela abordagem Pikler (HEVESI, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014),
utilizando tom de voz e toque suaves. Os cuidados pessoais representam momentos
de atenção unidirecional do educador para a criança e, por meio do respeito e da
gentileza, tornam-se importantes para a consolidação do vínculo.
O alinhamento entre os educadores e entre educadores e familiares permite
que o ambiente da Slow Chácara represente um ambiente sólido e verdadeiro para a
criança, que passa a confiar nos educadores e se sentir segura.
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4.4 O MÉTODO DE EDUCAÇÃO DA SLOW CHÁCARA

4.4.1 Inspirações

Segundo os educadores e também de acordo com o que foi registrado das
observações em campo, o método que foi e é constantemente (re)construído na
Slow Chácara adota como principais inspirações a antroposofia e a pedagogia
Waldorf (STEINER, 1924; LANZ, 1997, 2011), o movimento Slow Food (PETRINI,
2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013; MAKUTA, 2018) e a abordagem Pikler (FALK,
2004; MELLO; SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017; MELIM; ALMEIDA, 2019).
Outrossim, são consideradas as experiências pessoais e profissionais dos
educadores e, principalmente, as observações realizadas na própria Slow Chácara.

4.4.2 Princípios

4.4.2.1 Flexibilidade programática das atividades com base na observação: foco no
processo para a construção conjunta do método

Na contramão da imperatividade de conceitos teóricos para o exercício da
educação, como orientado pela abordagem Pikler (TARDOS; SZANTO, 2004;
MÓZES, 2016), o método educativo da Slow Chácara se constrói com base no
processo multidimensional de observação, que considera a observação do educador
perante suas próprias atitudes, a observação dos educadores entre si e,
evidentemente, a observação das crianças, tanto no que diz respeito a seus
comportamentos singulares, quanto em relação às suas interações e expressões
plurais. Para tanto, a observação ocorre durante todo o tempo e não somente em
atividades específicas, como também sugerido por Pikler, segundo Tardos e Szanto
(2004), o que corrobora a expressão da criança, que se sente incentivada ao notar
que é constantemente observada.
Para além da observação integral das crianças e dos próprios educadores,
estes também observam o clima de cada dia, que, segundo Baylis et al. (2018), tem
relação com o humor das pessoas (dias mais ensolarados promovem um melhor
humor, enquanto um clima considerado menos ideal, seja muito frio ou muito calor
ou ainda um dia chuvoso, está relacionado a piores sentimentos). Com base em
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todos esses aspectos, os educadores têm liberdade para decidirem as atividades
que serão realizadas, como ressalta o educador: “A Slow Chácara para mim é o
lugar da liberdade do educador, com bom senso, claro”.
A fim de repensarem suas práticas e aprimorarem o método educativo, é
frequente a realização de feedbacks entre os educadores, que compartilham entre si
as observações realizadas e se mantem alinhados, como sugerido por Pikler
(MÓZES, 2016). Outro ponto proposto pela abordagem Pikler, segundo Mózes
(2016), e aplicado na Slow Chácara é a comunicação entre os educadores e as
famílias das crianças, de modo a fortalecer o vínculo e a confiança.
Ao considerar que a observação das crianças é essencial à formulação das
estratégias pedagógicas, o espaço defende que as crianças também são mestres
para os educadores, ou seja, também são mentoras do processo. O método
educativo da Slow Chácara é, portanto, uma construção conjunta entre educadores,
crianças e famílias e, para além das fundamentações teóricas, reconstrói-se a todo
tempo com base no próprio processo.

4.4.2.2 Combinados de convivência e atos corretivos

Com o intuito de estabelecer uma convivência pacífica no ambiente, assim
como proposto pela abordagem Pikler (DEHELAN, SZREDI E TARDOS, 2004;
QUINTELA, 2017), existem combinados de convivência entre os educadores e as
crianças, os quais são praticados espontaneamente e não passados formalmente
pelos educadores, que demonstram sempre quais são suas expectativas em relação
ao comportamento das crianças e valorizam as boas ações, para encorajá-las.
De forma a contextualizar e clarificar esses combinados, a Slow Chácara é
referida como a casa da fada pelos educadores e, por consequência, pelas crianças.
Por vezes, os educadores frisam verbalmente alguns combinados, a exemplo da
frase “Aqui na casa da fada, tem que guardar o brinquedo depois de brincar”,
proferida por uma das educadoras quando uma criança não devolveu o brinquedo
no lugar que pegou antes de iniciar a próxima atividade. As referências lúdicas,
tratadas especificamente em um tópico subsequente nesta dissertação, são
amplamente utilizadas durante as vivências da Slow Chácara, como preconiza a
pedagogia Waldorf (LANZ, 2011).
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Os combinados de convivência reduzem a frequência de conflitos no
ambiente da Slow Chácara, mas, naturalmente, eles existem. Os atos corretivos
envolvem diálogo e reflexão, sendo o primeiro passo garantir a atenção da criança
que descumpriu algum dos combinados, como preconizado na abordagem Pikler,
segundo Dehelan, Szredi e Tardos (2004). Para isso, qualquer um dos educadores,
antes de qualquer correção, solicita que a criança olhe para ele e preste atenção ao
que irá dizer, para então explicar o porquê de aquela ação ser incorreta e solicitar a
correção (exemplo: guardar o brinquedo que deixou na área externa).
Na maioria das vezes, quando ocorrem desentendimentos entre as crianças,
a postura dos educadores é somente de observação, evitando intervir, a fim de que
as próprias crianças elaborem estratégias para solucionarem o problema, de forma
autônoma. No entanto, caso a situação necessite da intervenção de um adulto, os
educadores ponderam o contexto do conflito para optar por um tipo de solução,
considerando qual criança agiu de forma errada ou se foram ambas.
A correção se dá por meio do diálogo, mostrando desapontamento com
aquela atitude, de modo que a criança reflita e se sinta arrependida em relação a
isso e, se necessário, peça desculpas. São também apresentadas atividades
alternativas para que as crianças envolvidas no conflito deixem de dar importância
ao mesmo ao terem outra distração. Por considerarem que em momento de conflito
pode se fazer necessário um afastamento para respirar, meditar e observar de fora a
situação, em alguns casos, as educadoras direcionam as crianças com atitudes não
coesas ao ambiente a um local separado e as convida a refletirem sobre suas ações
(primeiramente ou posteriormente sozinhas, mas também junto a uma das
educadoras), e somente podem retornar ao grupo após liberação das educadoras.
Quando uma criança chora (não apenas em relação a possíveis conflitos,
mas também ao se despedir de seus pais, por exemplo), o choro costuma ser
tratado como algo natural, uma vez que, para os educadores, o choro precisa ser
vivenciado para que as pessoas aprendam a lidar com ele. Por esse motivo,
enquanto uma criança chora, as educadoras geralmente promovem o afastamento
dos adultos, que costumam tentar evitar o choro da criança. Assim, se a intenção da
criança ao chorar for chamar atenção, logo o choro cessará, pois não alcançará
esse objetivo. No entanto, caso o choro ocorra por motivos como machucados ou
sensibilidades identificadas, as educadoras intervêm e buscam acolher e distrair as
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crianças. No caso específico de machucados, muitas vezes, são utilizadas pomadas
homeopáticas, as quais denominam pomada da fada, para aliviar.

4.4.2.3 Transparência e sinceridade: a importância de ser verdadeiro frente à
realidade que se apresenta à criança

A Slow Chácara apresenta a transparência e a sinceridade como base de sua
cultura educacional e considera que os educadores exercem papel de modelo para
as crianças. Dessa forma, os educadores aderem às práticas incentivadas na Slow
Chácara e não aderem àquelas que são desencorajadas para as crianças, em um
processo de autoeducação que exige coerência entre falar e fazer, como relata a
fundadora: “A educação passa por um processo realmente de autoeducação”.
Por esse motivo, como diz a mesma educadora, não existe na Slow Chácara
“Eu posso e você não pode”, uma vez que, segundo o educador, faz-se essencial
“ser verdadeiro para a criança”, ou seja, salvaguardar a autenticidade, o que inclui
fazer o que se diz para ser feito. Tal autenticidade para com as crianças necessita
também que os educadores sejam autênticos consigo mesmos e acessem a própria
essência, já que, como destaca o educador, os valores pessoais são agregados à
educação oferecida.
As famílias das crianças, desde o início, são informadas sobre a filosofia e a
forma de educação adotadas na Slow Chácara e podem ou não aderirem aos
mesmos ideais. Naturalmente, por vezes, as atitudes dos educadores na Slow
Chácara diferem das atitudes das famílias das crianças, criando para elas ambientes
plurais que possibilitam uma diversidade de experiências, que podem ser
antagônicas.
Ao abordar essa temática, os educadores são concordantes sobre a
importância de serem transparentes com as crianças e defendem a ideia de que
simbolizam uma alternativa para elas, que passam a ter contato com diferentes
realidades, entre as quais elas conseguem transitar, como relata a educadora
fundadora: “Eles podem transitar em todos [os ambientes] e absorver, incorporar e
colocar no lugar certo, desde que esses ambientes sejam verdadeiros” e, de modo
símile, relata o educador: “É importante o ser verdadeiro para a criança, porque essa
é a referência que eles têm, independente do ambiente que eles estão. Eles sabem
transitar, eles transitam com leveza”. A educadora colaboradora resume esse
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processo: “Então eles começam a entender que há universos diferentes, há
possibilidades diferentes [...] e assim [a criança] vai se inserindo em novas
sociedades, até ela perceber que está inserida na grande sociedade e que ela tem
um milhão de possibilidades”.

4.4.2.4 Referências lúdicas e canções

Durante todas as atividades na Slow Chácara, são utilizados elementos
lúdicos para o diálogo, muitos dos quais remetem aos contos de fada, como
preconizado pela antroposofia (LANZ, 2011), a fim de permear a alma (vida anímica)
das crianças e estimular a criatividade e a fantasia, que serão importantes em
diversas situações futuras, como destaca o amplamente conhecido postulado de
Rudolf Steiner sobre o inestimável papel dos contos de fada para a vida da criança:
“eles apontam o caminho luminoso que terá que percorrer durante sua própria vida e
dá a força para enfrentá-lo [...] são um legado inestimável do passado que alimenta
e protege a vida interior da criança”.
Na Slow Chácara, diversas são as referências lúdicas que fazem alusão ao
folclore brasileiro, visando a valorização da cultura nacional. São então utilizados
personagens e elementos para explicar os fenômenos da natureza ou para
quaisquer explicações que os educadores julguem pertinentes, como se pode
observar nas narrativas: “É o vento do saci!” (quando venta e faz frio), “O dragão vai
soprar fogo!” (quando alguém faz algo errado), “Vamos perguntar para a fada se a
mamãe vai demorar?” (quando a criança pede pela mãe), “Foi o saci-pererê!
Levanta que já passou” (quando alguém cai) ou “Gotinha mágica da fada” (quando a
criança precisa tomar algum medicamento).
A expressão pó mágico é rotineiramente utilizada com o objetivo de valorizar
algo, como o sabor de algum alimento (“Quem será que trouxe todo esse pózinho
mágico para o mamão?”), ou para pedir respeito a um objeto (“Ninguém encosta [no
sino tibetano], tá? Senão perde todo o pózinho mágico!”). O símbolo do pó mágico
tem outras inúmeras conotações, como fazer com que as crianças se imaginem
invisíveis (educadores fingem jogar pó mágico e todas ficam paralisadas em seus
lugares) ou atribuir característica mágica a uma receita (denominam algum
ingrediente de pó mágico, como a chia, mas sem deixar de explicar sobre o
ingrediente).
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Em diversos momentos, não regulares ou programados, as educadoras
começam a cantar certas músicas e as crianças as acompanham, porque vivenciam
diariamente as canções e, portanto, já sabem cantar. Não raro, alguma das crianças
é quem inicia uma canção, de forma intuitiva, sem ser solicitado. As canções
geralmente envolvem elementos da natureza, bem como a valorizam, e possuem
origens diversas. Em sua maioria, são acompanhadas por gestos que simbolizam as
palavras cantadas, como uma música ilustrada ou encenada, o que atrai a atenção
das crianças, que aprendem e executam os gestos juntamente às palavras da
canção.
Em casos de músicas novas, há um momento destinado a isso, no qual as
educadoras ensinam a sequência de frases e gestos para aquela canção.
Posteriormente, enquanto são realizadas outras atividades, as educadoras retomam
a canção em voz audível às crianças, para que, aos poucos, possam assimilar. As
letras de algumas das canções rotineiras à Slow Chácara encontram-se no
APÊNDICE B.

4.4.2.5 Vegetarianismo

A filosofia da Slow Chácara inclui o vegetarianismo, o que, de acordo com os
referenciais de inspiração para o espaço educativo, favorece, a um só tempo, a
saúde humana e o meio ambiente. A nutrição antroposófica, que defende a
alimentação lactovegetariana, segundo Azevedo (2012), destaca que o consumo de
vegetais oferece ao ser humano maior vitalidade do que o consumo de animais.
Outrossim, os ideais sustentabilidade são condizentes entre a nutrição antroposófica
(AZEVEDO, 2012) e o movimento Slow Food (MAKUTA, 2018), o qual, embora não
adote o vegetarianismo como parte de seus ideais, incentiva a diminuição do
consumo de carnes e a preferência por carnes de produção local.
Além das motivações citadas, a Slow Chácara defende o vegetarianismo por
filosofia de vida dos próprios educadores, que, para além da saúde humana e da
sustentabilidade, defendem o respeito aos animais, uma vez que os considera seres
sencientes, ou seja, seres capazes de sentir, o que condiz com a justificativa
antroposófica de que os seres do reino animal, assim como os seres humanos,
possuem o corpo astral, responsável pelos instintos, desejos, sentimentos, emoções
e necessidades (STEINER, 1924; LANZ, 1997). Ao prezar pelos princípios de
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transparência e sinceridade, os educadores abordam com naturalidade esse
assunto, transpassando às crianças a verdade sobre a origem da carne, ou seja, os
animais.
O consumo de carne não é um assunto frequente para o ambiente e os
educadores não trabalham com a ideia de proibição, contudo desestimulam o
consumo, no sentido de quebrar o estímulo exacerbado exercido pela mídia, pelo
contexto familiar (nem todas as famílias das crianças são vegetarianas) ou demais
influências, mostrando que existem alternativas. Para isso, os educadores se valem
de duas estratégias principais: a utilização de referências lúdicas e a valorização dos
reinos da natureza.
As referências lúdicas são utilizadas tanto para simbolizar o aspecto negativo
do consumo de carnes, quanto para alterar o enfoque do assunto, se necessário.
Quando as crianças estão brincando de cozinheiros e dizem que prepararam carne,
por exemplo, “a fada desmaia” ou “o dragão perde o fogo”, ou ainda uma das
educadoras encena estar passando mal e desmaiar, de modo a favorecer um novo
diálogo, com outro enfoque.
A segunda estratégia, referente à valorização dos reinos da natureza, é
utilizada a todo tempo e condiz com a fundamentação antroposófica de Burkhard
(2009), no que diz respeito a considerar o vínculo entre o ser humano e os demais
reinos da natureza. À vista disso, os educadores enaltecem a beleza do reino
vegetal e tudo o que ele pode oferecer, bem como a importância de se respeitar os
sentimentos dos seres do reino animal. Como relata o educador, “[A Slow Chácara
visa] educar pelo belo, educar pelo positivo e não educar pela privação, pela
negação”.

4.4.2.6 Materialismos e tecnologias

Equipamentos tecnológicos como celulares, televisões ou tablets não são
utilizados na Slow Chácara, uma vez que, como sugerido pela abordagem Pikler
(FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014; MELIM; ALMEIDA, 2019), as crianças
passam grande parte do tempo envolvidas em atividades ao ar livre e exercendo
livremente o brincar, de modo a favorecer as atividades autônomas e a curiosidade.
Os educadores justificam que a criança, como ser individual, deve ser o
próprio sujeito de criação e elaborar as próprias histórias a partir de sua criatividade,
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em vez de ser passiva às imagens prontas e imposições trazidas pela mídia por
meio, por exemplo, de vídeos de internet ou desenhos de televisão, que se tornam
um elemento de influência padronizada, em discordância à singularidade de cada
ser. Tais argumentos são consoantes com a pedagogia Waldorf, que, segundo
Carlgren (1989), afirma que crianças que se expõem menos ou não se expõem à
televisão apresentam maior capacidade de imaginação.
A Slow Chácara defende uma sociedade mais humanizada, cuja educação
valoriza os tempos reais e os ritmos naturais da infância, na qual as descobertas
acontecem aos poucos e são fruto da integração da criança ao meio tangível (e não
irreal, como transmite a mídia) no qual se encontra, em consonância com o que
sugere a abordagem Pikler (FALK, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014; MELIM;
ALMEIDA, 2019).
Na contramão do estímulo recebido pela sociedade e tendo em vista a
apresentação de alternativas para as crianças, assuntos que envolvem tecnologias e
materialismos como celulares, vídeos, programas de televisão, shopping centers,
redes sociais, entre outros, são evitados o tanto quanto possível. Para isso, de modo
símile ao descrito anteriormente para o vegetarianismo, as educadoras se valem da
utilização de referências lúdicas para desvalorizar esse tipo de conteúdo e da
valorização de conteúdos alternativos.
Um exemplo da utilização dessas estratégias foi referente ao comentário de
uma das crianças sobre ter visitado a cidade de Ribeirão Preto e ter ido ao shopping
center, situação à qual as educadoras reagiram com as frases “Acho que o shopping
não é do reino das fadas” (referência lúdica para desvalorizar o centro de compras)
e “Quando eu fui para Ribeirão [Preto], fui em um parque lindo! Com floresta,
cachoeira e passarinhos!” (valorização de outras atividades que não o centro de
compras).
Por vezes, baseadas em referências externas, as crianças simulam que os
blocos de madeira são celulares, fingindo digitar, utilizar para fotos ou para colocar
vídeos. Nesses momentos, são desincentivadas pelas educadoras, que orientam
para outras brincadeiras ou sugerem que o objeto seja denominado como câmera
fotográfica, se o intuito é fotografar.
Esse aspecto é de tal forma internalizado pelas crianças que, durante os dias
de observação participante, ao utilizar o celular para fotografar, algumas das
crianças chamaram a atenção para a importância do não uso desse objeto na casa
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da fada, sendo necessária a justificativa da utilização para fins fotográficos, afinal,
como previamente exposto, o que não é incentivado para as crianças, também não
deve ser exemplificado pelos adultos na Slow Chácara.

4.5 OS RITMOS DA SLOW CHÁCARA

Como preconizado pela pedagogia Waldorf (LANZ, 2011), o dia na Slow
Chácara é dividido em períodos de atividades, as quais incluem atividades manuais
e artesanais (como modelar, pintar e tecer) e atividades chamadas primárias (como
jardinagem, construção e panificação), o que, segundo a antroposofia, amplia a
formação da criança e facilita a sua compreensão perante ao mundo. Além disso, as
atividades incluem afazeres como arrumar a sala de brinquedos, regar as plantas e
preparar a mesa para o lanche, que também são sugeridos pela pedagogia Waldorf,
segundo Lanz (2011).
A todo tempo, as crianças são incentivadas a viver o presente (estado de
presença), ou seja, a experienciarem plenamente a atividade que está em
andamento e não se preocuparem com questões como quanto tempo uma atividade
vai levar ou qual será a próxima atividade.
A divisão do tempo na Slow Chácara em períodos de atividades, de modo a
manter uma regularidade de acontecimentos, representa ritmos que se tornam
familiares às crianças. Os ritmos são sugeridos pela abordagem Pikler, segundo
Quintela (2017), para que as crianças possam desenvolver consciência em relação a
si mesmas e ao meio onde se encontram inseridas, de modo a identificarem, pouco
a pouco, referências de tempo e espaço e, assim, sentirem-se seguras.
Em relação aos ritmos da Slow Chácara, podem ser caracterizados três
momentos principais: atividades iniciais, hora do lanche e atividades finais. Antes
mesmo de as crianças chegarem, as educadoras realizam entre si um processo de
harmonização inicial, o que, segundo as elas, auxilia no processo de preparo mental
e espiritual para receberem as crianças, uma vez que corrobora o estado de
presença (estar plenamente presente) e abertura. O preparo do estado de espírito
das educadoras se faz importante porque, segundo elas próprias e com base nos
preceitos antroposóficos (LANZ, 2011), a relação educador-criança é fundamental e
o estado emocional dos educadores pode afetar tanto as crianças quanto o
ambiente.
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Para a harmonização inicial, é realizada uma oração antroposófica,
alegadamente de autoria de Rudolf Steiner, descrita a seguir (Figura 1).
Figura 1 – Oração de harmonização inicial

Fonte: Elaborada pela autora a partir das notas de campo.

Durante a recepção das crianças, que ocorre entre 7h30 e 8h30, as
educadoras realizam o acolhimento de cada uma delas, tratando de abrir o portão
pessoalmente. Algumas vezes, os pais optam por entrar e acompanhar a criança até
a sala, onde ela, sozinha, guarda os seus pertences no armário e, caso naquele
momento seja realizada atividade interna, descalça os sapatos e os guarda em um
baú próprio para este fim, valorizando, desde o momento inicial, a autonomia da
criança, como sugere tanto a pedagogia Waldorf (LANZ, 2011) quanto a abordagem
Pikler (FALK, 2004; TARDOS; SZANTO, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014).
Os motivos que levam os pais a entrarem com seus filhos são diversos e
podem remeter a algum ocorrido do ambiente familiar que deixou a criança mais
sensível, à dificuldade dos próprios pais em se despedir dos seus filhos ou mesmo
por algum assunto a ser tratado com as educadoras.
Logo na recepção, as educadoras observam o humor de cada criança, ou
seja, seu nível de disposição e de conforto emocional e psicológico (FERREIRA,
1986), considerando se estão agitadas ou sonolentas, alegres ou tristes, calmas ou
irritadas, o que representa um dos fatores importantes para que decidam quais
serão as atividades iniciais. Como descrito anteriormente, o clima, segundo Baylis et
al. (2018), guarda correlação com o humor, portanto é outro fator considerado para a
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escolha das atividades pelos educadores, também por representar um determinante
físico (por exemplo, não é recomendável atividade no quintal se estiver chovendo).

4.5.1 Atividades iniciais

Caso não esteja chovendo e as crianças, em sua maioria, cheguem
enérgicas, são priorizadas atividades iniciais externas, como sugere a abordagem
Pikler (FALK, 2004; TARDOS; SZANTO, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014). As
atividades escolhidas têm inspiração não somente na abordagem Pikler, como
também na pedagogia Waldorf (LANZ, 2011), como os seguintes exemplos:
a) brincar no tanque de areia: localizado sob a árvore, costuma ficar coberto e,
para descobri-lo, as crianças ajudam, mesmo sem pedir, o que demonstra o
senso de colaboração desenvolvido por elas. Às vezes, as educadoras
molham a areia com água para que ela se torne mais moldável, o que,
segundo a pedagogia Waldorf (LANZ, 2011), é positivo para as forças
etéricas nas crianças (Fotografia 16);
b) cavalinhos de madeira: que existem na Slow Chácara tanto no formato de
cabo de vassoura, quando no formato de balanço (Fotografia 17);
c) andar de bicicleta: na Slow Chácara, existem bicicletas de equilíbrio sem
pedais (Fotografia 18), que são feitas de madeira, e, por vezes, são utilizadas
bicicletas infantis trazidas pelas próprias crianças;
d) brinquedos de rodinha: a exemplo de caminhões de madeira;
e) outras brincadeiras livres na área externa: às vezes são criadas pelas
crianças, outras são sugeridas pelas educadoras.
Fotografia 16 – Contato
com areia

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 17 – Cavalinho
de madeira

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 18 – Bicicleta
de equilíbrio

Fonte: Acervo da autora.
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Como parte das atividades externas, incluem-se ainda afazeres como varrer
as folhagens (vassouras pequenas) e regar as plantas (cada criança com um copo
de água, entregue pelas educadoras). No caso de dias chuvosos ou muito frios (a
ponto de agasalhos não serem suficientes para garantirem o conforto térmico das
crianças e permitirem atividades externas) ou mesmo quando as crianças chegam
menos enérgicas, as atividades são iniciadas na sala e envolvem os brinquedos
disponibilizados para as crianças.
Os brinquedos da Slow Chácara, como explicado anteriormente, seguem as
recomendações da pedagogia Waldorf, no sentido de serem produzidos com
materiais não sintéticos (LANZ, 2011) e da abordagem Pikler, no sentido de
incluírem objetos com função educativa (FALK, 2004; TARDOS; SZANTO, 2004;
MELLO; SINGULANI, 2014).
Em relação a trazerem brinquedos de casa, as crianças são desestimuladas a
essa prática, para que possam adentrar de fato na atmosfera da Slow Chácara.
Caso as crianças levem brinquedos, os mesmos são recolhidos e colocados na
caixa da fada em momento propício e de forma natural (quando as crianças o
deixam de lado), pois as educadoras entendem que, embora não seja considerado
ideal, se a criança trouxe algo de casa, esse objeto pode simbolizar conforto e
segurança para ela.
As crianças são incentivadas a brincarem em grupos e a elaborarem as
próprias brincadeiras (Fotografia 19), incentivando a interação entre si e com o meio,
como sugere a abordagem Pikler (FALK, 2004; TARDOS; SZANTO, 2004; MELLO;
SINGULANI, 2014), além de estimular a criatividade, também orientada pela
abordagem Pikler e pela pedagogia Waldorf (LANZ, 2011). Costumam brincar de
pais e filhos ou cozinheiros, simulando o preparo de refeições no fogão de madeira
com as imitações de alimentos em tecido e as miniaturas de panelas em alumínio.
Muitas vezes, vestem as fantasias que são disponibilizadas para brincarem de
Chapeuzinho Vermelho, bruxas, fadas, princesas e príncipes, reis e rainhas,
inventando e interpretando histórias (Fotografia 20), de modo a se expressarem por
meio da criatividade e da fantasia, como propõe a pedagogia Waldorf, segundo Lanz
(2011).
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Fotografia 19 – Brincando em conjunto

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 20 – Fantasias

Fonte: Carolina Koff.

Uma atividade bastante comum, aplicada cerca de duas a três vezes por
semana, é a chamada Vivência das Cores, proposta pela pedagogia Waldorf, na
qual as crianças se sentam nas cadeiras infantis e se apoiam sobre a mesa do
mesmo tamanho para fazerem seus desenhos livres em folha branca, utilizando,
para isso, o giz de cera (com maior frequência) ou a aquarela. São incentivados a
utilizar sempre mais de uma cor e os desenhos não precisam ter forma ou
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representarem algum objeto, ou seja, as crianças criam livremente, como sugere a
pedagogia Waldorf (LANZ, 2011).
Os desenhos das crianças são sempre observados pelas educadoras, uma
vez que podem conter múltiplos significados, como descreve Borba (2011). As
educadoras identificam as chamadas garatujas, que, segundo Borba (2011), são
desenhos típicos da primeira infância e podem ser circulares (cuja representação
fisiológica é o sistema circulatório) ou pendulares (representam a respiração). As
educadoras permanecem atentas aos desenhos para identificar a presença de
círculos fechados, que, como explica Borba (2011), são a primeira forma que a
criança desenha depois das garatujas e significam a identificação do eu, mas esse
processo geralmente não se dá para as crianças da faixa etária da Slow Chácara.
As educadoras não intervêm durante o processo de desenho, apenas
incentivam verbalmente cada conquista, permitindo a criatividade e a autonomia,
bem como a identificação da criança perante sua própria evolução, questões
preconizadas pela pedagogia Waldorf (LANZ, 2011) e pela abordagem Pikler FALK,
2004; TARDOS; SZANTO, 2004; MELLO; SINGULANI, 2014. Ao finalizarem os
desenhos, as educadoras anotam o nome e a data no papel e cada criança guarda
junto com seus pertences para levar para casa quando for embora, de modo que os
pais também possam acompanhar a evolução dos desenhos de seu filho.
Para as crianças de 4 anos, cujo amadurecimento motor geralmente
encontra-se à frente das demais crianças, é iniciado o bordado (Fotografia 21). Para
inserir essa atividade, as educadoras se valeram do argumento lúdico de que uma
rainha gostaria de ter um quadro bordado para decorar seu castelo. Em seguida,
entregaram os bastidores individuais, deixaram à disposição linhas de diversas
cores e ensinaram a técnica do bordado. As agulhas são grandes e sem pontas,
portanto não apresentam risco para as crianças.
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Fotografia 21 - Bordado

Fonte: Acervo da autora.

Dentre as demais atividades, destacam-se:
a) Leitura de livros de estórias infantis: geralmente contos folclóricos ou contos
de fada, sempre lidos de forma dinâmica e interpretativa pelas educadoras,
como preconiza a pedagogia Waldorf (LANZ, 2011), a fim de gerar maior
envolvimento da criança e estimular a fantasia e a curiosidade;
b) Teatro: interpretação de estórias infantis diversas, que, assim como as
leituras, geralmente são fundamentadas em contos folclóricos ou contos de
fada, como sugere a antroposofia (LANZ, 2011), com participação das
crianças para aumentar o interesse e o engajamento, colaborando para que
elas se expressem por meio da fantasia;
c) Ciranda: crianças dançam e cantam, junto às educadoras, Cantigas de Roda
Populares Brasileiras, tais como “Ciranda, cirandinha”, “Capelinha de melão”
e “Peixe Vivo”;
d) Massinha: preparada com farinha e corante natural pelas educadoras, a
massinha, por sua característica moldável, é uma atividade valorizada pela
antroposofia (LANZ, 2011), uma vez que incentiva as forças etéricas a fluírem
na criança;
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e) Yoga: ensinada pelas educadoras de forma lúdica, associando cada posição
a um animal;
f) Meditação: sugerida pela antroposofia para auxiliar no desenvolvimento dos
órgãos suprassensoriais para um maior contato com o mundo espiritual
(LANZ, 1997), a meditação é utilizada pelas educadoras quando as crianças
estão eufóricas, a fim de acalmá-las. Para isso, as crianças são convidadas a
a se sentarem com as pernas cruzadas, colocarem as mãos sobre as pernas
e fecharem os olhos, em silêncio ou emitindo sons nasais (Fotografia 22).
Fotografia 22 - Meditação

Fonte: Carolina Koff.

O preparo de receitas é uma atividade de destaque (Fotografias 24 a 29).
Nesses momentos, as crianças, incialmente, lavam as mãos e vestem seus
aventais, com auxílio das educadoras. Os ingredientes são colocados na mesa das
crianças e explicados um a um pelas educadoras, tanto no que se refere à sua
função para aquela receita (dar consistência, cor ou sabor), quanto em relação a
instigar reflexões sobre a sua origem, como defende o movimento Slow Food
(PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013), mostrando inclusive o alimento
inteiro ou o alimento in natura do qual deriva aquele ingrediente, caso seja
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processado. Durante a explicação, as crianças questionam e podem ver, tocar,
cheirar e experimentar os ingredientes.
Em seguida, de acordo com a receita, as educadoras solicitam que cada
criança participe ativamente do preparo, seja adicionando um ingrediente à mistura
ou mexendo com utensílios ou com as próprias mãos, de modo que se sintam
responsáveis pela preparação. Em dias de culinária, a preparação é consumida na
hora do lanche e as crianças, de forma geral, demonstram curiosidade e interesse
em experimentá-la, o que condiz com o prazer relativo à gastronomia defendido pelo
movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013) e com a
valorização do aspecto criativo da alimentação, como defende a antroposofia
(BURKHARD, 2009).
Fotografia 23 – Conhecendo ingredientes

Fotografia 24 – Uma medida

Fonte: Carolina Koff.

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 25 – Mãos na massa

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 26 – Que gosto tem?

Fonte: Carolina Koff.
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Fotografia 27 – Concentrado na culinária

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 28 – Pequenos cozinheiros

Fonte: Carolina Koff.
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4.5.2 Hora do lanche

A hora do lanche se dá no meio da manhã, por volta das 9h30 ou 10h00, e é
um momento valorizado pelas crianças e pelas educadoras, que se inspiram nas
proposições da antroposofia (LANZ, 2011; BURKHARD, 2009), da abordagem Pikler
(FALK, 2004; MELIM; ALMEIDA, 2019) e do movimento Slow Food (PETRINI, 2001,
2015; IRVING; CERIANI, 2013) para embasar o ritual que o constitui.
Enquanto uma das educadoras observa as crianças, ainda envolvidas nas
atividades iniciais, a outra prepara as frutas, por vezes com auxílio do chamado
ajudante do dia, ou seja, uma das crianças que ajuda a lavar e montar as frutas nos
pratos (existe um rodízio entre as crianças para escolher quem será o ajudante do
dia e elas costumam ficar animadas com essa posição). Quando as frutas estão
prontas, as crianças são chamadas para organizarem o local do lanche, como
preconiza a pedagogia Waldorf (LANZ, 2011), montando as mesas e cadeiras, o que
pode ser feito na área externa, sob a mangueira central ou sob uma parreira lá
existente, ou, em casos de chuva ou frio, na área interna.
Então, as educadoras chamam para lavar as mãos e as crianças formam o
chamado trenzinho (fazem duplas de mãos dadas, geralmente uma criança maior
com uma menor, para auxiliar na condução, e as duplas se organizam em fila
indiana, como é possível visualizar na Fotografia 29). O primeiro da fila é chamado
de maquinista do trem e inicia a cantiga popular brasileira chamada O Trem de
Ferro, enquanto, em coro, todas as crianças cantam e caminham em fila da sala até
o tanque. Lavadas as mãos, cada criança toma seu lugar à mesa, conforme
distribuição das educadoras (intercalam crianças para que as mais agitadas não
fiquem lado a lado).
Fotografia 29 – Trenzinho para lavar as mãos

Fonte: Carolina Koff.
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Os alimentos in natura são predominantes na hora do lanche, como
recomenda a antroposofia (AZEVEDO, 2012) e o movimento Slow Food (PETRINI,
2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013; MAKUTA, 2018), e as educadoras comumente
fomentam a reflexão sobre a origem dos alimentos servidos, bem como a sua
valorização.
Todos os dias, o lanche é constituído, no mínimo, por duas ou três variedades
de frutas, as quais, quando não provém do quintal da Slow Chácara, são trazidas
cada semana pela família de uma das crianças, previamente orientada a preferir
alimentos orgânicos, o que condiz com o ideal de se priorizar a qualidade dos
alimentos, conforme defende o movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015;
IRVING;

CERIANI,

2013;

MAKUTA,

2018).

Ocasionalmente,

o

lanche

é

complementado com algum tipo de semente, castanhas, legumes, frutas secas,
PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais) ou preparação resultante de
receita feita pelas crianças. Não são permitidos alimentos trazidos de casa.
Sempre

são

servidas

primeiro

as

frutas

de

menor

aceitação

e,

posteriormente, as mais aceitas. Quando os pratos com as frutas são trazidos à
mesa, as crianças e as educadoras, com as mãos unidas em gesto de gratidão,
realizam um agradecimento à natureza (Fotografia 30), cantando uma oração
antroposófica (BURKHARD, 2009, p.14), descrita a seguir:

Figura 2 – Oração de agradecimento pelos alimentos

Fonte: Elaborada pela autora.
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Fotografia 30 – Agradecimento pelos alimentos

Fonte: Acervo da autora.

Finalizam o agradecimento batendo palmas, enquanto exclamam: “Bom
apetite para todos nós!”. Se uma das crianças foi ajudante do dia, as educadoras
agradecem em frente às demais pela sua ajuda e comentam sobre a beleza dos
pratos, enaltecendo o seu trabalho, de forma que ela se sinta orgulhosa de si
mesma. Então, as crianças ficam livres para pegarem os pedaços de frutas com
suas próprias mãos, uma vez que, segundo o movimento Slow Food, o tato também
faz parte do processo de degustação de um alimento e é importante para incentivar
o desejo por essa experiência (PODESTÀ, 2015; MAKUTA, 2018).
Os pratos são coletivos, sendo cada um partilhado entre duas ou três
crianças, de modo a incentivar que os alimentos sejam divididos e a ensinar a
criança que ela deve respeitar a fome do outro, ou seja, não deve pegar tudo para si.
Durante o lanche, o foco se dá justamente na alimentação, sem distrações e
sem pressa, evitando discussões, como sugerem tanto a antroposofia (BURKHARD,
2009), quanto o movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI,
2013). Enquanto comem, usam a criatividade para observar os alimentos e criar
nomes e formas de comer, a exemplo da montagem de um barquinho com um
pedaço de maçã e um pedaço de banana. O assunto principal no momento do
lanche são os próprias alimentos, sobre os quais surgem comentários relativos ao
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sabor (“Essa laranja está docinha!”), à textura (“A manga está melequenta!”), à
aceitação (“A gente está comendo tudo!”), entre outros, como “Sabe quem come
isso [cenoura]? O coelho!”. Conversam ainda sobre a origem dos alimentos, sobre o
fato de terem sido gerados na natureza e ter levado tempo para se formarem,
amadurecerem e chegarem até ali para serem consumidos, o que corrobora o
sentimento de gratidão das crianças em relação aos alimentos e a consequente
valorização destes.
Se alguma criança recusa uma fruta, é bastante comum que as demais
insistam para que ela coma, com comentários como “É tão gostoso!” ou “Come um
pouquinho!”, o que, por vezes, de fato a incentiva a experimentar. No entanto, se
alguma criança apresenta resistência ao consumo de uma fruta, ela não é forçada a
comer e as educadoras pedem para que as demais não insistam, dizendo frases
como “A gente não força os outros!”, o que condiz com a liberdade de escolha
preconizada pelo Slow Food (PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013) e com
o proposto pela abordagem Pikler em relação a respeitar as vontades, ou seja, não
forçar a ingestão (FALK, 2004; MELIM E ALMEIDA, 2019).
Também é notável que, embora a criança não consuma alguma fruta, muitas
vezes demonstra interesse por ela, com o olhar ou o toque, ou ainda ela pede para
levar um pedaço aos pais, o que se explica pela provável valorização atribuída
àquele alimento, como diz o educador “[A criança] percebe o valor [do alimento],
percebe que para todo mundo tem um valor, percebe que tem outros que também
gostam... ela leva para a pessoa que mais ama!”.
Em alguns casos, as educadoras se valem de combinados para incentivar o
consumo, principalmente quando se tem a seguir outro alimento ou outra atividade
que chame a atenção das crianças, como em dia de aniversário (“Se a melancia não
sumir, não tem bolo!”) ou quando foi montada a piscina (“Quem não comer melancia,
não vai nadar!”). Nesse sentido, as educadoras argumentam que se trata de
apresentar alternativas às crianças, em vez de ceder às suas vontades, que podem
ser motivadas, por exemplo, pelo próprio hábito familiar de lidar com a negação da
criança concedendo o que ela pede em troca.
Como descrito anteriormente, com base nos preceitos antroposóficos
(BURKHARD, 2009) e do movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015; IRVING;
CERIANI, 2013), as crianças são incentivadas a estarem plenamente presentes no
momento da alimentação e a comerem devagar e com calma, a fim de que possam
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experenciar os sentidos na hora de se alimentar. Caso se comportem da maneira
oposta, são interpeladas pelas educadoras: “Um [pedaço] de cada vez!” ou “Você
está muito ansioso, come devagar!” ou ainda “Você só pode pegar outro [pedaço]
quando acabar esse!”.
Quando a criança pede mais antes de acabar de comer ou pergunta sobre
qual será a próxima fruta a ser servida, as educadoras desestimulam a ansiedade,
incentivando a gratidão à fruta que tem nas mãos naquele momento: “Come esse e
depois o outro. A gente tem que ter gratidão pelo que a gente ganha.”. Além de
colocarem pedaços pequenos na boca e comerem um pedaço por vez, são
ensinados a não falar enquanto comem e, caso falem, são chamados a atenção:
“Não fale de boca cheia!”.
Como defendido pelo movimento Slow Food em relação à sustentabilidade
(PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013), todas as partes do alimento são
consideradas, a fim de não haver desperdícios. As cascas comestíveis não são
retiradas, os bagaços são deixados em prato separado ou sobre a mesa para serem
levados posteriormente à compostagem (conhecida pelas crianças como casa das
minhocas) e as sementes, se não colocadas junto aos bagaços, são separadas
pelas crianças (Fotografia 31), que explicam: “Nós vamos plantar!”. Dessa forma, as
crianças entendem que mesmo as partes não comestíveis do alimento não são lixo e
associam as sementes à possibilidade de geração de novos alimentos, ou seja,
novas vidas, aprendendo sobre o seu caráter cíclico.
Fotografia 31 – Sementes separadas

Fonte: Carolina Koff.
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Na Slow Chácara, o alimento é tratado como sagrado e não como um objeto
qualquer, sendo estimulado o respeito e o cuidado com cada pedaço. Se cair no
chão, a criança pega e coloca junto aos bagaços e, se for jogado ao chão
propositalmente, a criança que o fez é alertada com frases como “O nome disso é
comida e comida não deve cair no chão!”.
É geralmente na hora do lanche que as educadoras apresentam às crianças
novos alimentos, sejam frutos, sementes ou hortaliças. Para apresentá-los, fazem
uso de recursos que incentivam a imaginação, trazendo histórias sobre a origem
daquele alimento e suas formas de consumo. Para chamar a atenção das crianças,
as educadoras optam por falar em baixo tom, como se contassem um segredo,
fazendo com que as crianças se sintam importantes com aquela descoberta. No
momento de degustar o alimento em foco, as crianças apresentam curiosidade e
entusiasmo e a aceitação, em sua maioria, é geral.
As Fotografias 32 a 34 dizem respeito à hora do lanche da Slow Chácara:
Fotografia 32 – Local do lanche

Fonte: Carolina Koff.
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Fotografia 33 – Servidos?

Fonte: Carolina Koff.

Fotografia 34 – Dividindo a fruta

Fonte: Carolina Koff.
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4.5.3 Atividades finais

Após a hora do lanche, são realizadas as atividades finais com as crianças,
que geralmente encontram-se mais enérgicas do que no início da manhã, motivo
pelo qual as últimas atividades costumam envolver maior gasto de energia, como
visita ao quintal, andar de bicicleta, brincar na areia ou tocar instrumentos (são
instrumentos artesanais, em sua maioria de inspiração indígena, imitando sons da
natureza, como pau de chuva; ou percussão, como chocalhos; ou ainda melódicos,
como flautas e xilofones; revezados entre as crianças, que simulam uma orquestra
ou banda, geralmente cantando para acompanhar).
Não há uma regra para a ordem das atividades, de modo que várias das que
foram descritas nas atividades iniciais podem ser executadas ao final da manhã. A
escolha do tipo de atividade para cada momento, como explanado anteriormente,
depende da observação, como sugere a abordagem Pikler (FALK, 2004; MELLO;
SINGULANI, 2014; QUINTELA, 2017; MELIM; ALMEIDA, 2019) apresentando foco
no processo e não apenas na teoria, de forma a considerar, por exemplo, o humor
das crianças e o clima, sempre preconizando a ideia de que todas as vivências
envolvam aprendizados amplos e o desenvolvimento harmônico das habilidades da
criança, nas esferas física, emocional e espiritual, como preconiza a pedagogia
Waldorf (LANZ, 2011).
As atividades no quintal geralmente são coordenadas pelo educador, mais
engajado ao movimento Slow Food, e costumam envolver o plantio de sementes ou
mudas em canteiros previamente preparados com o composto resultante da
compostagem feita no mesmo local, sendo todo o processo explicado de forma
didática às crianças, que passam a entender, por exemplo, a importância das
minhocas para o processo de compostagem, assim como compreendem que as
sobras das frutas da hora do lanche são importantes para o crescimento de novas
plantas. Assim, aprendem na prática sobre a sustentabilidade, defendida pelo
movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI, 2013; MAKUTA,
2018) e pela nutrição antroposófica (AZEVEDO, 2012).
As visitas ao quintal ocorrem cerca de uma a duas vezes por semana,
regularidade favorável para que as crianças observem o desenvolvimento das
sementes ou mudas plantadas, bem como o tempo e o cuidado que são necessários
para que elas cresçam. Os educadores exemplificam e orientam para que as
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crianças reguem, elogiem e acariciem as plantas, respeitando e agradecendo. As
crianças participam também do processo de colheita de frutos que estejam ao seu
alcance (até mesmo para compor a hora do lanche) e o fazem com entusiasmo.
Além disso, no quintal se aprende sobre a sazonalidade e a biodiversidade,
como defende o movimento Slow Food (PETRINI, 2001, 2015; IRVING; CERIANI,
2013; MAKUTA, 2018), uma vez que as crianças podem observar as épocas
propícias ao cultivo de cada espécie de planta ou fruta comestível, as quais lhes são
apresentadas, inclusive as não convencionais (PANCs), que coabitam no
ecossistema do quintal (Quadro 4). Os educadores ensinam como identificá-las e
incentivam primeiro a admiração, depois o tato e a degustação delas.
Quadro 5 – Biodiversidade: espécies de frutas e plantas comestíveis do quintal
Frutas e hortaliças

PANCs

Acerola, Pitanga, Nêspera, Fruta do conde,
Cabeludinha, Ora pro nobis, Maria gorda,
Hortelã, Manjericão, Bacupari, Goiaba,
Azedinha.
Jabuticaba, Limão, Manga.
Fonte: Elaborada pela autora.

A partir desse envolvimento, as crianças passam a ter consciência da origem
dos alimentos que fazem parte de sua rotina, bem como do tempo e do esforço que
são necessários para cultivá-los, de modo a valorizá-los e a desenvolverem o
sentimento de gratidão à natureza por lhes ter proporcionado.

4.6 A ESSÊNCIA: VALORES VIVENCIADOS NA SLOW CHÁCARA

Cada uma das atividades realizadas na Slow Chácara, bem como a totalidade
delas, tem por objetivo, em suma, o desenvolvimento integral da criança e permitir
que ela de fato viva a infância. Como diz a educadora fundadora, a intenção é
“[oferecer uma educação] que não roube a infância das crianças”, porque, como ela
ressalta, “ou elas vão viver [a infância] agora ou nunca mais elas vão viver”.
No que diz respeito ao desenvolvimento integral da criança, as atividades
favorecem o desenvolvimento conjunto de habilidades e conhecimentos que se farão
fundamentais ao progresso da criança em sua integralidade, considerando corpo,
mente e alma, assim como defende a antroposofia (LANZ, 1997, 2011).
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A interpretação dos registros resultantes da observação participante e das
entrevistas com os educadores permite afirmar que, durante todas as vivências, são
avivados intuitivamente alguns valores na Slow Chácara. Doravante, os valores a
serem considerados são: autonomia (incentivo às crianças realizarem as atividades
de forma independente, reconhecendo o seu próprio desenvolvimento e respeitando
o seu ritmo), respeito (a todas as formas de vida), viver o agora (valorização do
presente e exercício da paciência, movimento contrário à ansiedade), gratidão (a
tudo o que colabora para a sua vida), partilhar (estímulo à participação conjunta nas
atividades, contra competições e egocentrismo) e criatividade (incentivo à fantasia e
à curiosidade, estimulando o pensar).
Tais princípios podem também ser observados no tocante à relação com o
alimento e o ato de comer, a qual é demarcada, em essência, pelo envolvimento da
criança com o sistema alimentar na qual está inserida.
A figura abaixo (Diagrama 2) denota os valores contemplados nas vivências
da Slow Chácara, como acima descrito, e, para cada um deles, destaca os aspectos
relacionados à alimentação.
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Diagrama 2 – Valores vivenciados na Slow Chácara

Fonte: Elaborado pela autora.
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5 DISCUSSÃO

A interpretação dos dados revelou que a construção do método de educação
da Slow Chácara não está circunscrita apenas em aspectos teóricos norteadores e
sim, desdobra-se em sistemática e recorrente observação das crianças para se
(re)criar constantemente, como orienta a abordagem Pikler (FALK, 2004).
A pluralidade desse movimento de idas e vindas que interconecta ações e
sujeitos revela sua natureza complexa a partir de feedbacks entre os próprios
educadores e da observação atenta de si mesmos e das crianças. Tal característica
remete para o que aponta Morin (2011) sobre a necessidade de assumir a
incompletude e provisoriedade do conhecimento e sua cegueira, aspecto que esse
autor elenca como um dos saberes necessários para a educação. Na Slow Chácara,
os educadores enfrentam as incertezas, na busca diária por adaptações da forma de
exercer a educação, que se mantém em permanente (re)construção.
Segundo a visão de Goldshmidt (2017) sobre a educação Waldorf como uma
educação espiritual, os educadores devem nutrir e entusiasmar a alma das crianças
e, para isso, devem trabalhar constantemente o amadurecimento de si mesmos por
meio do seu desenvolvimento emocional, valendo-se de estratégias como o
aprofundamento teórico, a meditação e as trocas entre si, o que é observável na
Slow Chácara, a exemplo dos constantes feedbacks e da prática diária da
harmonização inicial para receber as crianças.
O desenvolvimento integral da criança é premissa na Slow Chácara e é um
ponto de destaque no estudo de Goldshmidt (2017), que enfatiza a importância de
uma visão holística sobre a entidade humana, com o desenvolvimento concomitante
de atributos físicos, psicológicos e espirituais. Nessa perspectiva, as vivências da
Slow Chácara promovem funções pedagógicas de forma interconectada com
aspectos como autonomia e criatividade, o que, segundo Goldshmidt (2017), é
fundamental para que a educação contemple uma orientação interna para as
crianças. A concepção do desenvolvimento integral remete ao conhecimento
pertinente defendido por Morin (MORIN, 2011), que sustenta a importância de se
desenvolver a inteligência geral em detrimento aos conhecimentos fragmentados.
Sob essa ótica, a EAN ocorre essencialmente no contexto das diversas
atividades realizadas na Slow Chácara e não em atividades para esta finalidade
específica. Um exemplo disso é a utilização de referências lúdicas, fundamentada na
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pedagogia Waldorf, para tratar de temas relacionados à alimentação, as quais se
mostram relevantes para a EAN por aproximarem os assuntos às crianças, gerando
interesse e curiosidade das mesmas pelo alimento ou pelo ato de comer.
Assim como as referências lúdicas, as canções utilizadas na Slow Chácara
podem desempenhar função educativa em relação à alimentação, a exemplo da
música A Terra é Nossa Mãe (APÊNDICE B), que incentiva o valor e o cuidado para
com a terra, bem como a gratidão mediante o que ela oferece, ou seja, os alimentos,
de modo a valorizá-los. Essa canção estimula o sentimento de pertencimento à
terra, o que Morin (2011) identifica como identidade terrena, destacada pelo autor
como um dos saberes necessários à educação; e remete ao conceito de saúde
planetária destacado por Willett et al. (2019). Além disso, o sentimento de gratidão,
contemplação e reverência à terra e à natureza é destacado no estudo de
Goldshmidt (2017) como uma ferramenta de educação, que fortalece a
independência da criança e, posteriormente, a habilidade para realizar escolhas na
vida adulta.
Durante a execução de receitas, atividade que se relaciona ao prazer da
gastronomia defendido pelo Slow Food, além de ser consonante ao quarto princípio
do Marco de Referência de EAN para Políticas Públicas (BRASIL, 2012) e às
recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL, 2014), a
distribuição de tarefas e a participação ativa das crianças transmitem a elas o
sentimento de autonomia e responsabilidade em relação à preparação, além de
permitir o exercício da curiosidade (cores, texturas, aromas, sabores, misturas e
processos de transformação de alimentos) e da solidariedade (culinária é uma
construção conjunta, na qual uma criança ajuda a outra).
Além disso, a culinária pode favorecer a coordenação motora e o aprendizado
de diversos conceitos (podem aprender a contar, a associar cores, aprender novas
palavras, novos alimentos, entre outras questões) e, por meio da experiência, pode
aumentar o engajamento e o interesse das crianças pela alimentação (a exemplo do
entusiasmo que apresentam para experimentar o resultado final da preparação),
funcionando como ferramenta de EAN.
O ritual característico da hora do lanche, sugerido pela pedagogia Waldorf,
envolve o trenzinho para lavar as mãos, a organização das mesas e cadeiras e o
agradecimento pelos alimentos. O ritual em si pode enaltecer a autonomia e a
responsabilidade das crianças e promover a EAN por favorecer a consciência de
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que aquele momento é destinado especialmente para a refeição, de modo que esta
seja valorizada. Da mesma forma, o agradecimento pelos alimentos, proposto pela
antroposofia, e o fato de eles serem considerados sagrados na Slow Chácara
também atribuem maior valor à refeição, podendo ser considerados instrumentos
para EAN por fomentarem o interesse, o respeito e o cuidado para com os
alimentos, que podem ser apreciados com maior entusiasmo.
Outra vivência que colabora com o interesse pelos alimentos e, por
conseguinte, com a EAN é o que, na Slow Chácara, é denominado ajudante do dia.
Ao ajudar a preparar as frutas para o lanche, a criança utiliza a criatividade e se
sente responsável pela apresentação do prato, de modo a engajar-se para torná-lo
bonito e, posteriormente, expressar maior desejo para o consumo e incentivar
também que os demais consumam.
A predominância de alimentos in natura, sugerida pela nutrição antroposófica
e pelo Slow Food, vai ao encontro das atuais recomendações de alimentação
saudável (BARRETO et al. 2005; BRASIL, 2014; WILLETT et al., 2019) e contribui
para a EAN por meio da educação do paladar, defendida pelo movimento Slow
Food, de modo a enaltecer as experiências promovidas pelos alimentos naturais
(descobertas sobre origem, variedades, aromas, texturas e sabores), em detrimento
à palatabilidade artificial promovida por alimentos industrializados. A forma como os
educadores incentivam que as crianças conheçam e provem novos alimentos,
destacando suas origens, também contribui para a chamada educação do paladar e
para a EAN.
A congruência entre os ideais de alimentação prezados nos referenciais
teóricos em questão e as atuais proposições em saúde pode ser interpretada de
forma conjunta ao proposto por Zeller (2019), que destaca a relação entre
movimentos filosóficos ou religiosos e a alimentação, a exemplo da antroposofia e
de mais três movimentos citados nesse estudo (Nova Era, Brotherhood of the Sun e
Healthy, Happy, Holy Organization – 3HO), os quais, segundo o autor, falam a favor
do desenvolvimento da indústria de alimentos saudáveis, bem como dos alimentos
orgânicos e naturais, sendo representativos de uma contracorrente em relação ao
padrão alimentar americano. As inspirações e atitudes da Slow Chácara envolvem a
alimentação e condizem com essa contracorrente, a qual, às lentes de Morin (2007),
pode ser vista como um movimento globalizado.
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Tratar a alimentação como um ato criativo, como preconiza a nutrição
antroposófica, pode promover a EAN por aumentar o envolvimento e o interesse das
crianças em relação à alimentação. O incentivo à criatividade alimentar se dá, por
exemplo, durante o preparo de receitas e na hora do lanche, quando os educadores
oferecem liberdade para as crianças criarem formatos para consumir os alimentos,
como ocorre quando colocam um pedaço de banana sobre um pedaço de maçã,
formando um barquinho.
O aspecto social da alimentação é destacado no que diz respeito ao comer
compartilhado, preconizado pela antroposofia e pelo Slow Food e recomendado pelo
Guia Alimentar para a População Brasileira (BRAIL 2014), que funciona como
ferramenta de EAN ao passo que incentiva o prazer relativo à alimentação,
aumentando o interesse das crianças por esse momento e, por consequência, pelos
alimentos. Outrossim, ao comerem em conjunto, as crianças se inspiram umas nas
outras e nos educadores, por exemplo, para provarem um alimento antes de o
negarem, bem como aprendem sobre partilha e, por conseguinte, sobre igualdade
(todos recebem os mesmos alimentos) e solidariedade (dividem alimentos entre si),
virtudes que remetem à condição humana, descrita por Morin (2011) como um saber
necessário à educação, essencial para um bom convívio em sociedade. Somado a
isso, faz-se necessária, segundo Morin (2011), a compreensão, que pode também
ser vivenciada e aprendida no contexto da Slow Chácara, à medida que se respeita
os demais em qualquer situação, inclusive no momento do comer compartilhado, em
que a vontade ou a fome de um não se sobrepõe às vontades e fomes dos demais.
Um estudo realizado na Nova Zelândia (BONE, 2005) trata da dimensão
espiritual envolvida no compartilhamento de alimentos entre crianças e, para isso,
realizou três estudos de caso, cada um relativo a um centro educativo direcionado a
crianças, sendo um deles baseado na pedagogia de Rudolf Steiner, no qual é prática
diária a preparação e o posterior consumo compartilhado de pão. Ao valer-se da
metáfora partindo o pão (em inglês, breaking bread), a autora se refere a qualquer
forma de comer junto a outras pessoas e destaca que o comer em conjunto implica
em uma experiência compartilhada e tem uma posição social, além de, para muitas
pessoas, possuir conotação sagrada. Dessa forma, a autora advoga que as práticas
de preparar comida e comer em conjunto são um meio de expressão da
espiritualidade no cotidiano (espiritualidade cotidiana), de modo que o comer deixa
de ser apenas uma prática mundana.
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No caso da primeira infância, Bone (2005) explica que as experiências
compartilhadas referentes à alimentação podem expressar hábitos, costumes e
rituais para as crianças, contribuindo para que elas desenvolvam a noção de
identidade. O comer compartilhado, segundo a autora, agrega um valor diferenciado
ao alimento, o que é possível apreender do fato de as crianças da escola focalizada
que segue a pedagogia de Rudolf Steiner relatarem que o pão era mais saboroso na
escola, apesar dos pais reproduzirem a mesma receita em casa, o que significa que
o gosto não é referente ao pão em si, mas também à forma como ele é preparado e
consumido em conjunto. A autora se refere ainda à alimentação como uma maneira
de sintonizar os ritmos do dia para as crianças, o que pode ser observado, por
exemplo, em relação à hora do lanche na Slow Chácara, e aponta que o comer
compartilhado rotineiramente pode formar memórias significativas, de modo que
esses momentos sejam lembrados de forma especial, como uma experiência
positiva.
O fato de as crianças serem incentivadas a comerem calmamente e sem
distrações na Slow Chácara, como orientam a antroposofia e o movimento Slow
Food e como preconiza o Guia Alimentar para a População Brasileira (BRASIL,
2014), também pode funcionar como instrumento de EAN, uma vez que corrobora a
apreciação dos alimentos e do momento da refeição, o que também propicia que
esse momento seja associado como uma experiência positiva.
Ainda a favor de manter uma experiência positiva para a alimentação,
destaca-se a consideração dos educadores em relação aos limites da criança, por
exemplo, ao não forçarem a ingestão de um alimento negado por ela, como defende
a abordagem Pikler, valendo-se de respeito e empatia, o que se enquadra na
definição moriniana de compreensão (MORIN, 2011). Dessa forma, é considerada a
liberdade de escolha das crianças, o que é preconizado pelo movimento Slow Food
e cuja importância é também referida no estudo de Goldshmidt (2017), que destaca
o respeito necessário do educador para com a individualidade de cada criança. De
modo símile, McKanan (2019) relata, em relação à abordagem antroposófica da
alimentação, que o principal critério para o envolvimento entre alimentação e
espiritualidade consiste em sempre prezar pela individualidade e pela liberdade de
escolha de cada indivíduo.
Ao não insistir que uma criança ingira um alimento, o educador pode estar
ainda promovendo a EAN, uma vez que instiga a criança a refletir sobre seu desejo
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e perceber se realmente não quer comer um alimento ou se essa seria uma tentativa
de conseguir algo em troca, seja outro alimento ou apenas atenção. A escola
fundamentada na pedagogia de Rudolf Steiner focalizada no estudo de Bone (2005)
também permitia que as crianças fizessem suas escolhas entre comer ou não, sem
tratar o desperdício como um problema, uma vez que todas as sobras ou partes não
comestíveis dos alimentos eram devolvidas à Mãe Terra ao serem levadas à
compostagem, prática também realizada na Slow Chácara.
O aproveitamento integral dos alimentos se correlaciona às atividades que
envolvem o cultivo de alimentos (horta e pomar), como destaca o movimento Slow
Food, já que as partes não consumidas são utilizadas para compostagem ou plantio
(sementes), promovendo a EAN à medida que a criança se envolve com o sistema
alimentar. Nesse contexto, a criança aprende a respeitar os ritmos e processos
necessários para a formação de um alimento, compreende sobre os ciclos da vida,
aprende a ser grata à natureza e a valorizar os alimentos, sobre os quais conhece a
origem e, portanto, pode sentir confiança para comer.
O envolvimento do indivíduo com o sistema alimentar condiz com o primeiro e
o segundo princípios do Marco de Referência de EAN para Políticas Públicas
(BRASIL, 2012) e com as recomendações do Guia Alimentar para a População
Brasileira (BRASIL, 2014) e as concepções de Willett et al. (2019), além de
corroborar a concepção de identidade terrena defendida por Morin (2011), bem
como os ideais de simbiosofia (sabedoria de viver junto com os demais seres) e
antropoética (responsabilidade e solidariedade com a terra e os demais seres),
descritos pelo mesmo autor.
A compreensão acerca da interlocução entre o sistema alimentar e a
sustentabilidade ambiental, trabalhada de forma integrada ao longo das vivências na
Slow Chácara, é essencial para que o planeta seja sustentável para essa e as
próximas gerações (FAO, 2010; WILLETT et al, 2019; DIAS, 2020). Nesse sentido,
faz-se relevante a reflexão acerca dos atuais modos de produção de alimentos e os
seus respectivos impactos ambientais, o que se torna claro nas colocações de
Dowbor (2020) ao tratar do caos ambiental da atualidade, enfatizando as mudanças
climáticas, os altos prejuízos às vidas marinhas e terrestres (em 40 anos, ocorreu a
extinção de 52% dos animais vertebrados), as devastações florestais, a
contaminação química e esterilidade dos solos, entre tantos outros impactos.

117

A recente publicação de Ritchie (2020) também aponta para o grande desafio
de garantir à população uma alimentação nutritiva de forma sustentável, indicando
alguns dos principais impactos dos sistemas de produção de alimentos para o meio
ambiente, como a alta emissão de gases de efeito estufa (26% da emissão mundial),
a grande ocupação de território com produção agrícola (metade da área mundial
habitável), a alta utilização de água para agricultura (70% da água doce utilizada no
mundo), a grande eutrofização de mares e rios por meio da agricultura (78% em
relação ao acometimento mundial), a prática pecuária excessiva (excluindo o ser
humano, o gado representa 94% dos mamíferos do mundo) e a agricultura e
aquicultura como ameaça a cerca de 85% das espécies de animais em extinção.
Frente a esse cenário, é evidente a necessidade de mudanças em conjuntura
ampliada, que abrangem questões políticas, econômicas e sociais e devem
envolver, segundo Dias (2020), mudança dos hábitos alimentares, redução das
perdas e do desperdício alimentar e melhoria das práticas de produção. Em busca
de melhorias mundiais que falam a favor da sustentabilidade para a humanidade e
para o planeta, a Organização das Nações Unidas (ONU) lançou, em 2015, os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propondo uma agenda universal
de metas até o ano de 2030 (ONU, 2015). Além de tratar de aspectos sociais como
redução da pobreza e conquista da igualdade de gêneros, o documento contempla
amplas propostas para redução

dos impactos ambientais

causados pela

humanidade, relacionados ao clima, aos oceanos e aos ecossistemas como um todo
e, nesse contexto, uma das metas definidas visa a garantia de sistemas de produção
de alimentos que sejam sustentáveis. Os ODS integram também as necessidades
de melhorias no campo da educação e destacam a importância de se interrelacionar educação e sustentabilidade, como descrito no tópico 4.7 do documento
em questão (ONU, 2015, p. 23):
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento
sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos
humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e
não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e
da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.

Abordagens educacionais holísticas que envolvem as crianças com
significados de vida profundos e abrangentes e, mais especificamente, com o
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sistema alimentar, como ocorre na Slow Chácara, podem funcionar, nesse enredo,
como uma importante ferramenta de formação de seres humanos conscientes e
responsáveis perante si mesmos, uns aos outros e perante o planeta.
Há, pois, em todo o contexto da Slow Chácara focalizado neste trabalho,
manifestações de que essa instituição contempla a relação entre as partes e o todo
que a incorporam. Os educadores, na função de mensageiros da educação, como
defende a pedagogia Waldorf, auxiliam na integração do ser humano à vida social,
como coadjuvante do processo de desenvolvimento moral e espiritual da criança,
além de ensinar que o mundo é um todo do qual não se faz suficiente o
conhecimento das partes, incentivando a curiosidade pelo fato de sempre se ter
mais para aprender.
Com base na dinâmica das relações que se estabelecem entre os
participantes da Slow Chácara, as vivências que lá ocorrem e todos os demais
elementos desse contexto, é possível afirmar que a EAN se manifesta, de forma
complexa, nas experiências educacionais holísticas que se perfazem nesse
ambiente, ou seja, a EAN emerge entrelaçada às ações e interações dos sistemas,
os quais produz ao mesmo tempo em que é produzida.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O fenômeno focalizado neste trabalho – experiências vivenciadas por
crianças em um ambiente educacional de inspirações holísticas – revelou-se como
um fenômeno de natureza complexa, uma vez que as experiências vividas pelos
participantes

do

contento

Slow

Chácara

se

manifestam

em

múltiplas

e

concomitantes interações, como um tecido interdependente, interativo e interretroativo entre as partes e o todo.
É possível inferir que as experiências educacionais holísticas vivenciadas na
Slow Chácara compreendem os sete saberes necessários à educação do futuro,
segundo Morin (2011), e contemplam possibilidades de promoção de EAN, que
emerge no contexto global da educação exercida no local. Dessa forma, a EAN, por
intermédio da abordagem holística, é inserida no contexto de vida e das relações
entre o ser humano e o mundo.
Ao serem motivados a respeitar, contemplar e agradecer à terra e a todas as
formas de vida, as crianças aprendem também a valorizar os alimentos que da terra
provém e aumentam o seu grau de interesse por eles. À luz da complexidade, é
possível afirmar, portanto, que a percepção dos alimentos e do ato de comer pelas
crianças envolve uma gama de significados mais amplos daquilo que seria a visão
do que se come, ou seja, um olhar complexo que se perfaz na multiplicidade de
percepções individuais e coletivas.
Os educadores da Slow Chácara, em constante ressignificação, mostram-se
comprometidos na missão de (re)construir sua concepção de educação, o que inclui
uma atuação que não se limita às pertinências funcionais e profissionais do ensino,
que restringem o educador a um funcionário ou especialista, como defendem Morin,
Ciurana e Motta (2003).
A forma como a educação se manifesta na Slow Chácara favorece a
construção de (auto)conhecimento, o desenvolvimento de indivíduos conscientes e
passíveis de protagonizar a construção de uma sociedade comprometida com o
planeta, ou seja, aqueles que reconhecem sua identidade terrena e, como
descrevem Morin, Ciurana e Motta (2003), podem perfazer uma civilização
planetária. Segundo esses autores, uma educação que prioriza tais características é
essencial para a defesa da própria humanidade e seus caminhos evolutivos.
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Sob tal compreensão, este trabalho considera que a promoção de
abordagens educacionais holísticas, como observado na Slow Chácara, faz-se
relevante, uma vez que podem contribuir de forma abrangente à formação de
indivíduos conscientes e responsáveis consigo mesmos, com os demais e com o
mundo, concepção que engloba a questão alimentar. Por conseguinte, considera-se
a importância de experiências de educação holística serem expandidas para a rede
pública de ensino e, nesse sentido, a cartilha desenvolvida ao longo deste trabalho
(ANEXO D) se apresenta como uma ferramenta de difusão desta abordagem
educativa.
Para além das vivências que ocorrem no espaço educacional, a relação entre
a educação holística e a EAN poderia ser aprofundada ao se explorar o contexto das
famílias dos alunos, de modo a examinar possíveis influências de tais crianças,
mediante a experiência educacional holística, nos hábitos e práticas alimentares da
família. Uma outra ideia para aprofundar os estudos acerca dessa temática seria o
acompanhamento das crianças ao longo da vida, para explorar quais são os
resultados a longo prazo. Essas são possíveis ideações para trabalhos futuros.
O presente trabalho corrobora o acervo de estudos em EAN e destaca a
importância de contextualizá-la nos princípios de vida dos indivíduos, relacionando-a
com

abordagens

holísticas

de

educação,

temática

cuja

lacuna

literária,

principalmente nacional, é evidente. Doravante, a nutrição e a alimentação envolvem
mais do que diretrizes pragmáticas e dialogam com a educação no sentido de
contemplar profundos aspectos que constituem as orientações de vida das pessoas.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS EDUCADORES
“Experiência educacional holística envolvendo Educação Alimentar e Nutricional: um
estudo de caso”
Nome do entrevistado:____________________________________________
Data da entrevista: __/__/____.
Roteiro de perguntas:
1. Conte-me um pouco sobre a sua vida e sua trajetória profissional.
2. Como surgiu a ideia da Slow Chácara e como ela foi implementada?
3. Quais as inspirações e fundamentações teóricas e filosóficas para o trabalho
na Chácara?
4. Como é a sua visão em relação às crianças?
5. O que você considera como características da Chácara? Quais os
conhecimentos já atribuídos a ela?
6. Quais suas motivações pessoais e profissionais para o trabalho na Chácara?
7. Você relaciona seus valores pessoais aos valores da Chácara?
8. O que você considera mais importante nesse trabalho? Quais as suas
principais preocupações e dificuldades?
9. Quais as conquistas da Slow Chácara até o momento? O que atualmente é
diferente do início e quais foram os passos para essa evolução?
10. Para o futuro, onde acredita que a Chácara chegará? Quais seus objetivos?
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APÊNDICE B – CANÇÕES

A Terra é nossa mãe

Música da casa

A Terra é nossa mãe,

Havia uma casa bem fechada.

Devemos cuidar dela.

Abro a janela, deixo o sol entrar.

Unidos, cuidaremos muito mais!

Perto dessa casa, tinha uma
árvore

Música da água

E os passarinhos voam nela

Plim, plim, plim,

assim.

A água da chuva.

Perto dessa árvore, tinha uma

Chuá, chuá,

ponte

As ondas do mar.

E o riozinho corre nela assim.

Tibum, Tibum,

Está escuro, trovejando.

Água da cachoeira.

Fecho a janela,

Fluiu, fluiu,

Sei que vai chover!

As águas do rio.
Espelho tranquilo,

Música indígena

A água da lagoa.

Boré, boré, boré...

A água da fonte

Tututu Uru Ê Té.

Vamos beber.
Estamos aqui
Para celebrar
A toda a água
Esse planeta não é!
Viva a água!
Viva!
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ANEXOS
ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa
“Experiência educacional holística envolvendo Educação Alimentar e Nutricional: um
estudo de caso”. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de
aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas
vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em qualquer
momento e por qualquer motivo você pode desistir da participação. Como
pesquisadora responsável, estou à disposição para prestar qualquer esclarecimento
pelo telefone (16) 99792-4132 e email natalia.dsrego@gmail.com. Você pode
também procurar o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pelo telefone (16) 3602-2228.
Agradecemos pela sua atenção.

Informações sobre a pesquisa:
Considerando a importância de hábitos alimentares saudáveis para a
qualidade de vida, estamos realizando essa pesquisa sobre estratégias de
Educação Alimentar e Nutricional de abordagem holística na formação de hábitos
alimentares. A abordagem educacional holística, na qual a Slow Chácara se
enquadra, se difere de outras formas de educação por atenção para com o
aprendizado experimental e na significância dos relacionamentos e valores
humanos.
Este estudo tem como objetivo conhecer as possíveis ações de Educação
Alimentar e Nutricional para crianças no contexto d e experiências educacionais
holísticas vivenciadas na Slow Chácara.
A sua participação consiste em um encontro em local e horário agendado
conforme sua preferência e disponibilidade, no qual será realizada uma entrevista
sobre as suas experiências e inspirações em relação à Slow Chácara.

É importante você saber que:
•
•

Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar.
Você é livre para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou
interromper a participação a qualquer momento.
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•
•
•
•
•
•

A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar
qualquer prejuízo ou perda de benefícios.
Sua identidade será totalmente preservada (sigilo), não sendo divulgada a
identificação de nenhum participante na publicação desse estudo científico.
A participação no estudo não causará nenhum dano à sua saúde.
Sua participação não acarretará custos para você e não será disponível
nenhuma compensação financeira adicional.
A análise da entrevista e os resultados da pesquisa poderão ser enviados
para você e estaremos à disposição para agendar uma reunião explicativa
caso haja interesse.
Seu nome ou qualquer evidência que indique a sua participação não será
liberado sem a sua permissão.

Declaração do participante:
Eu, _______________________________________ fui informado(a) dos
objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas
dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e
modificar minha decisão se assim o desejar. Entendo que as informações obtidas
nesse trabalho são confidenciais e que os resultados poderão ser publicados
respeitando o sigilo de identidade dos participantes.
Em caso de dúvidas, poderei chamar a pós graduanda Natália da Silva Rego
ou a professora orientadora Rosa Wanda Diez Garcia no telefone (16) 99792-4132
ou o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, situado na Avenida
Bandeirantes, 3900, Monte Alegre – Ribeirão Preto, SP.
Declaro que concordo com as condições que me foram apresentadas e que
livremente manifesto minha vontade em participar desse estudo. Recebi uma cópia
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a oportunidade de
ler e esclarecer as minhas dúvidas.
Nome do participante:_________________ Assinatura:_________Data:______
Nome do pesquisador:________________ Assinatura:_________Data:______

Natália da Silva Rego

RG: 45.935.138-2

Telefone para contato: (16) 9 9792-4132.

E-mail: natalia.dsrego@gmail.com
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ANEXO B – TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DE USO DE
IMAGEM DA CRIANÇA
Eu,_________________________________________________________________
__,
Nacionalidade:
_______________________,
portador
do
RG
nº________________, inscrito no CPF nº_____________________, residente e
domiciliado
à
_________________________________________________________, responsável
legal pelo menor de idade, nominado____________________________________,
autorizo o uso da imagem da criança para a pesquisa “Experiência educacional
holística envolvendo Educação Alimentar e Nutricional: um estudo de caso”
(Protocolo CAAE: 99311518.8.0000.5440) e para fins de divulgação acadêmica, e
neste ato denominado RESPONSÁVEL, outorgo o presente TERMO DE
RESPONSABILIDADE, por meio do qual me responsabilizo por toda e qualquer
imagem na foto identificada.
DECLARO, por meio deste instrumento, que sou RESPONSÁVEL pelas fotografias
e pelo direito de imagem das pessoas às quais estão contidas nela, a fim da
utilização das imagens para a pesquisa acima identificada e sua divulgação
acadêmica. Assim, assumo todo e qualquer encargo sobre o conteúdo. O presente
Termo é firmado em caráter irrevogável, irretratável e por prazo indeterminado,
afirmo estar ciente e de acordo, também com o uso das fotografias, desde que
presente a finalidade de divulgação acadêmica, em qualquer tipo de mídia, inclusive
impressa por publicação, exposição itinerante ou outros meios de comunicação. Por
serem estas informações a expressão da verdade, na melhor forma do Direito e de
minha livre e espontânea vontade, subscrevo o presente Termo.
Nome da criança: ___________________________________________, por seu
Responsável Legal: _________________________________________________.
Telefone para contato: (__) ______________________.
____________________, _____ de __________de 2019.

___________________________________________
(Assinatura Legível)

Pesquisadora: Natália da Silva Rego
Contato: (16) 997924132
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Metabolismo – Tel: (16) 3515-4585
Departamento de Ciências da Saúde
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
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ANEXO C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA NA INSTITUIÇÃO
Caros educadores,
A presente pesquisa, intitulada “Experiência educacional holística envolvendo
Educação Alimentar e Nutricional: um estudo de caso”, está sendo realizada pela
nutricionista Natália da Silva Rego, aluna do Programa de Pós Graduação em
Nutrição e Metabolismo da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo (FMRP – USP), sob orientação da Profª Draª Rosa
Wanda Diez Garcia.
Considerando a importância dos hábitos alimentares saudáveis para a
qualidade de vida, é relevante pesquisar sobre estratégias de Educação Alimentar e
Nutricional e a formação de hábitos alimentares. Estudaremos estratégias de
educação alimentar da Slow Chácara – Espaço de Educação e Vivências e a
influência das crianças nas práticas e hábitos alimentares da família.
Não há previsão de riscos físicos ou psicológicos para os senhores e para a
Chácara, assim como para as crianças, pais e responsáveis que participarem da
pesquisa. Quanto aos benefícios, o estudo poderá colaborar para a conscientização
acerca das mudanças alimentares vivenciadas nas famílias e sobre o papel da
Chácara no desenvolvimento das mesmas.

Considerando o propósito desse estudo, solicitamos:
∙ Autorização da Slow Chácara – Espaço de Educação e Vivências (Chácara), para
permitir a presença da pesquisadora responsável como observadora participante;
∙ Permissão e mediação do contato entre a pesquisadora e as famílias das crianças que
participam das atividades da Chácara;
∙ Acesso e mediação aos pais de crianças que tiveram uma vivência mínima de 1 ano na
instituição mas já não estão na Slow Chácara – Espaço de Educação e Vivências;
∙ Autorização para entrevistar os educadores e os responsáveis pela Slow Chácara –
Espaço de Educação e Vivências.
Todos os participantes receberão o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) para explicar os objetivos da pesquisa e solicitar a participação.
Aqueles que aceitarem participar, serão contatados.
É importante mencionar que os dados de identificação dos participantes
estarão preservados por sigilo ético.
Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos, a pesquisadora responsável
encontra-se à disposição pelo telefone (16) 99792-4132, assim como você poderá
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, pelo
telefone (16) 3602-2228 ou pelo endereço Avenida Bandeirantes, 3900, Monte
Alegre – Ribeirão Preto, SP.
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Termo de Autorização:
Eu, ___________________________________, RG:_______________, e eu,
____________________________________, RG:_______________, educadores e
proprietários da Slow Chácara– Espaço de Educação e Vivências, permitimos a
presença da pesquisadora Natália da Silva Rego na instituição acima referida.
Declaramos estar cientes dos objetivos da pesquisa e sobre os papeis de cada
participante para com a mesma. Afirmamos recebimento de uma via do Termo de
Autorização para Pesquisa na Instituição.

______________________________
Eveline Bergamini Rodrigues
Educadora e proprietária da Slow Chácara – Espaço de Educação e Vivências

______________________________
Fulvio Iermano
Educador e proprietário da Slow Chácara – Espaço de Educação e Vivências

______________________________
Natália da Silva Rego
Mestranda Nutrição e Metabolismo
FMRP - USP

______________________________
Profª Drª Rosa Wanda Diez Garcia
Orientadora
FMRP – USP
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ANEXO D – CARTILHA EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA
CRIANÇAS: UMA ABORDAGEM HOLÍSTICA
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