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Dedico esta singela investigação às crianças sedentas pelo 

movimento livre e com sentido para depois destes, deixar seu 

rastro como uma marca no tempo.  Movimento saltitante, 

basculante, andante e brincante, cuja linguagem é por sua 

natureza humana sana e eterna. 
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RESUMO 

Galdi KR. Salutogênese e educação: o estudo da relação do desenho de formas no 

processo de aprendizagem em crianças do Ensino Fundamental I [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021. 

 

O presente estudo procurou investigar as pedagogias Waldorf e Não Waldorf no que tange 

a prática pedagógica tendo como elemento de atuação o movimento humano em seus 

desdobramentos: corporal, comportamental e cognitivo. Para tanto o tema do desenho de 

formas foi usado como prática curricular, na escola Waldorf, observando a possibilidade 

de colaboração pedagógica em apoio ao equilíbrio, a postura, a respiração e a 

concentração das crianças do ensino fundamental I. Na escola Não Waldorf o desenho de 

formas é uma prática não realizada. Foram observadas 174 crianças de ambas as escolas 

em dois momentos distintos: início e fim do ano letivo. A postura e equilíbrio foram 

mensurados através de instrumentos validados de medida: Instrumento de Avaliação 

Postural, Romberg, Romber-Barré, Unterberger e Escala de Equilíbrio Pediátrico. Para 

avaliar o comportamento e concentração e desempenho das crianças foram criados 

questionários próprios. Observações qualitativas foram conduzidas a partir de estudos de 

caso que se basearam em cadernos e desenhos de formas, para o caso das escolas waldorf. 

A pesquisa mostrou resultados estatisticamente significantes na avaliação postural, no 

equilíbrio estático e dinâmico, no escore de concentração e nas incursões respiratórias, 

no caso das crianças da escola Waldorf. Entre as mensurações realizadas, o Instrumento 

de Avaliação Postural (IAP) nos indicou uma alteração para as crianças; no caso das 

escolas Waldorf houve uma melhora na postura p<0,001. Assim, percebemos uma suave 

organização no âmbito físico. Enquanto na escola Não Waldorf o equilíbrio estático de 

Romberg-Barré nos indicou um aumento nas respostas positivas (p<0,001). Quanto às 

incursões respiratórias medidas durante o ato de desenhar linhas nos indicou uma 

diminuição no número de incursões de maneira progressiva no tempo (p<0,001). Quanto 

à escrita foram notadas mudanças na qualidade espacial e temporal, em relação à grafia, 

sua dimensionalidade, ordenação e fluxo. Notamos uma aproximação entre a respiração 

e concentração tangendo o movimento manual no traçado das linhas e uma atenção focada 

no mesmo. Este foi um comportamento diferenciado entre as crianças. Dessa forma os 



 
 

 
 

resultados nos sugerem o aprofundamento do estudo quanto ao desempenho físico, 

comportamental e cognitivo, buscando uma interface com a saúde. 

Descritores: Antropologia médica; Figura humana; Estudos interdisciplinares; Modelos 

de instrução; Práticas interdisciplinares; Habilidade motora. 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

Galdi KR. Salutogenesis and education: the study of the relationship of forms drawing in 

the learning process of children at Elementary School [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

This study investigated the Waldorf and Non-Waldorf pedagogies taking to account the 

pedagogical practice, considering the human movement and its deployment: corporal, 

behavioral and cognitive aspects. Forms drawing was used as a curricular practice at the 

Waldorf schools, observing the possibility of pedagogical collaboration to support 

equilibrium, posture, breathing and concentration of children at elementary school. The 

practice of Forms Drawing is not applied at Non-Waldorf school. 174 children from both 

schools were observed at two different times: beginning and end of the school year. 

Posture and equilibrium were measured using validated instruments: Postural Assessment 

Instrument, Romberg, Romberg-Barré, Unterberger and Pediatric Equilibrium Scale. To 

assess the behavior, concentration and performance of children, questionnaires were 

created. Qualitative observations were conducted from case studies that were based on 

notebooks and Forms Drawings, for the case of Waldorf schools. The research showed 

statistically significant results in postural assessment, static and dynamic equilibrium, 

concentration score and respiratory incursions, in the case of children from the Waldorf 

school. Among the measurements performed, the Postural Assessment Instrument 

indicated an alteration for the children; in the case of Waldorf schools there was an 

improvement in posture (p<0.001). Thus, we perceived a smooth organization in the 

physical aspect. While at the Non-Waldorf school the static Romberg-Barré equilibrium 

indicated an increase in positive responses (p<0.001). As for the respiratory incursions 

measured during the act of drawing lines, it indicated a progressive decrease in time 

(p<0.001). As for writing, changes in spatial and temporal quality were noted, in relation 

to spelling, its dimensionality, ordering and flow. We noticed an approximation between 

breathing and concentration, touching the manual movement in tracing the lines and a 

focused attention on it. This was a different behavior among children. Thus, the results 

suggest a further study of physical, behavioral and cognitive performance, seeking an 

interface with health. 



 
 

 
 

Descriptors: Antrophology medical; Human body; Interdisciplinary studies; Models 

educational; Interdisciplinary placement; Motor skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A educação há muito tempo sinaliza ruídos indicando a necessidade em ampliar a 

visualização dos alunos, seu ambiente de aprendizagem, o contato social mais 

diversificado e a cultura vivida nesta modernidade. 

A educação moderna, herdeira da tradição epistemológica, racionalista e 

mecanicista ao reproduzir a fragmentação entre as instâncias da experiência 

humana, caracterizou-se por instituir um ensino eminentemente voltado para 

aprendizagem cognitiva conceitual, promovendo uma dissonância entre o 

pensar, o sentir e o fazer e, deste modo, desprezando toda experiência 

subjetiva, estética e lúdica no processo de aprendizagem. (Andrade e Silva, 

2015) 

Observando esses sinais do ponto de vista do professor educador é possível 

despertar o olhar para uma realidade não exclusivamente nacional, mas global, mundial. 

Foi assim que chegou a mim o tema da Pedagogia Waldorf. 

Ensinar conteúdos às crianças e aos jovens requer uma maleabilidade no 

procedimento metodológico e didático para cumprir não apenas um programa, sobretudo 

um caminho contínuo de busca, quando inicia-se através do professor mas que deseja 

seguir posteriormente de modo autônomo a construção eficaz do conhecimento, 

edificando-o a partir das revelações que a busca por este causou em cada um e o salto da 

pergunta se eleva, durante a juventude para potencializar as descobertas feitas, gerando 

um impulso social em visualizar no mundo as possibilidades em que a capacidade 

individual requer e necessita. Podemos lembrar Vigotsky (1989) quando hipotetiza o fato 

dos processos do desenvolvimento não corresponder aos processos de aprendizado. 

Portanto, aprendizado é desenvolvimento e a postulação pedagógica waldorf enfatiza a 

observação desta criança para seu aprendizado corresponder ao desenvolvimento físico, 

emocional e cognitivo. 

O encontro com a pedagogia waldorf possibilita o reconhecimento deste 

apontamento, pois a mesma se desenvolve num fluxo contínuo de aprendizagem do 

professor ao lidar com a observação sistemática do ser humano. Essa observação 

considera o estudo do desenvolvimento em que os corpos estão em constante 
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transformação. Assim o movimento atuante na educação é dinâmico e profundamente 

social. 

Rudolf Steiner, filósofo austríaco, introduz, observa, fazendo crescer através do 

desdobramento do conhecimento humano, as inúmeras possibilidades de atuação com 

crianças e jovens no florescer de sua biografia, considerando o homem como o grande 

sujeito da ação de sua aprendizagem na interação com o meio ambiente e com sua própria 

corporeidade.  

Assim em 1919 surge em Stuttgart, Alemanha, a primeira escola portadora da 

pedagogia waldorf quando após o término da primeira guerra mundial, os ânimos 

abalados, as cidades desestruturadas, a saúde física, emocional e mental completamente 

desvitalizada, a paisagem geográfica do espaço urbano e rural deformado e a perda das 

cores diante dos olhos ameaçavam a continuidade da vida humana, não especialmente no 

que se refere aos aspectos políticos e econômicos, mas sobretudo o quanto a dilaceração 

desses aspectos impactaram na imagem do futuro, necessária para construção contínua da 

sociedade. Foi neste cenário pouco motivador em que a pedagogia waldorf nasceu e deu 

seus primeiros passos. 

Considerando a busca consecutiva pelo dinâmico movimento em educar, 

salientando a força da vontade em realizar e simultaneamente a crescente motivação da 

anima pelo conhecimento apresentado pelo professor, a escola waldorf desenvolve seu 

currículo na premissa de atenuar os pensamentos e sentimentos de incapacidade e tramitar 

pelo possível, pelo audível, pela imaginação advinda da narrativa, descrição ou 

explicação do professor. Mais do que isso a escola waldorf recheou seu currículo com 

atividades plenas de movimento e arte.  

Este ambiente gerado pelo professor regente em oito anos do ensino fundamental 

procura acompanhar cada criança e jovem a fim de possibilitar o caminho de inserção em 

quaisquer atividades, sobretudo aquelas em que a criança se apresenta pouco habilidosa, 

levando a desfrutá-las. Rudolf Steiner em suas conferências mencionou a importância do 

conhecimento humano chamado por ele de antropologia e com isso a observação 

frequente dos alunos culminando um olhar para saúde. 

(...) a criança procura transformar tudo o que se aproxima dela numa vivência 

de ritmos interiores, em compassos interiores que se unem aos ritmos 

respiratório e circulatório, e indiretamente, por outro lado, ao que atua na 
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configuração da musculatura e dos ossos. Se essa união não ocorrer, se um não 

se unir ao outro de certa maneira, o ser humano desenvolverá, só que de 

maneira não exteriormente visível, e sim como uma espécie de aleijado 

interior. (Steiner, 2008 p.153-154) 

Em contato com o pensamento steineriano percebemos que ele considera a 

educação como aliada à saúde humana. Deste modo Gilbert Durand nos apresenta uma 

importante contribuição: 

O corpo inteiro colabora na constituição da imagem (...) e que há estreita 

concomitância entre os gestos do corpo, os centros nervosos e as 

representações simbólicas. (Durand, 2002 – p.60) 

 

A afirmação de Steiner configura estranheza ao indicar a visualização do 

movimento interior realizado através de ritmos fisiológicos. No entanto Hannah Arendt 

investigando a imaginação, conteúdo presente na infância especialmente, introduz por 

intermeio da filosofia a relação intrínseca entre compreensão e imaginação: 

 (...) A partir do filósofo grego Anaxágoras, as aparências são uma entrevisão 

do invisível. (Arendt, 1993 p.102) 

Arendt (1993) explica em seu livro que olhando para as aparências, tornamo-nos 

conscientes de entrevermos algo que não aparece. 

O acima exposto motiva um estudo mais aprofundado sobre a prática pedagógica 

waldorf e não waldorf, considerando a proposição de Steiner na observação pedagógica 

tendo como componente a saúde humana. Todavia para alcançar esse objetivo o estudo 

de uma atividade realizada somente nas escolas waldorf pelo professor regente, poderá 

nortear a pesquisa.  O desenho de formas cuja atividade é específica da pedagogia waldorf 

nos parece ser a prática adequada. 

Essa atividade considera como premissa o movimento desenvolto com todo corpo 

e entre os corpos, promovendo o rastro delineado e impresso através das linhas retas e 

curvas em suas variantes. Em Piaget (1978) identificamos a importância do movimento 

preceder a cognição compreendendo como as atividades sensório-motoras podem ativar 

as representações desde tenra idade. Esse pensamento é corroborado por Eckschmidt 

(2021): 

Desaprendemos a conviver com a realidade corpórea, com a experiência dos 

sentidos, pois privilegiamos uma razão sem corpo e insistimos em adaptar a 

criança o mais rapidamente possível a essa condição. (Eckschmidt, 2021) 
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A criança vai crescendo, e o que era um emaranhado vai, aos poucos se 

organizando. Entre reta e curva, a primeira forma que a criança descobre é o 

círculo. Que alegria é quando conseguem fechar um círculo! (Eckschmidt, 

2021) 

Desenhar linhas retas e curvas com suas variáveis transpõe uma atividade artística, 

implica na compreensão que o educador tem a respeito do ser humano para o longo do 

tempo em que a criança estiver consigo na escola, preparando-se para os desafios da vida 

em liberdade. Essa liberdade principia no corpo e o corpo promove movimentos e estes 

movimentos podem ser rastreados através das linhas, dando suavidade para configuração 

de um desenho em que o conteúdo com toda abrangência de dificuldades, expõe a 

natureza corpórea de cada criança. 

Compreende-se que a partir desse traçado, o caminho para as atividades cognitivas 

e artísticas pode caracterizar um universo de possibilidades, já que a desenvoltura para o 

traço conquistado emerge da superação de uma dificuldade, pois através da postura, do 

equilíbrio e da respiração percebemos o quão há de prontidão para a escuta, para leitura, 

para o cálculo, para o exercício contínuo e rítmico das atividades escolares as quais devem 

possibilitar o livre movimento a fim de conquistar a atenção, e o passo de aprofundamento 

em se ater como a concentração. 

O que as crianças fazem apenas com as mãos quando pintam e desenham, 

quando cantam, deve ser paulatinamente transferido, vertido, escoado para os 

movimentos espaciais, deve ser uma continuação do que o ser humano 

desenvolve dentro do seu organismo durante o ensino. Então a educação 

corporal, do movimento é obtida do ensino escolar, estando em íntima 

harmonia com ele. (Steiner, 2014:133) 

 

Para Steiner o corpo deve refletir a produção dos movimentos realizados pelas 

mãos, por exemplo, a fim de que todo organismo possa percebê-lo. Os músculos atuam 

em conjunto ascendendo um campo de ações para o corpo, ora expondo gestos ora 

apresentando ideias através da linguagem oral. A mão humana é estudada em sua relação 

com outros aspectos do desenvolvimento. Wilson defende que as capacidades 

biomecânicas da mão moderna forneceram uma base para um desenvolvimento cerebral 

(Ortega, 2017), fornecendo um padrão estrutural do qual o cérebro pode construir não 

apenas um novo sistema de controle das mãos, mas também um domínio corporal sobre 

as experiências, a cognição e a vida imaginativa.  

A criança ainda na primeira infância antes mesmo de firmar a pega do lápis para 

manuseá-lo, alternando o uso das mãos entre direita e esquerda, rastreia linhas ocupando 
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parcialmente o espaço do papel. Esse traço é conhecido como garatuja. Essas linhas 

denotam o estado de maturação motora e as conexões feitas no cérebro. 

(...) juntamente com o córtex cerebelar e os núcleos do cerebelo, estão 

relacionados com o equilíbrio a manutenção do tônus muscular e a 

coordenação motora do indivíduo. (Zorzetto, 2014) 

 

Considerando as duas possibilidades pedagógicas; waldorf e não waldorf, 

pareadas pela idade cronológica e pelo ano escolar, desejamos aqui colaborar para 

explicitar o pensamento construído a partir da prática pedagógica waldorf e não waldorf 

quanto as experiências vividas pelas crianças do ensino fundamental I, observando seu 

desenvolvimento físico, emocional e cognitivo, promovendo uma interface entre a 

educação e a saúde.  

A seguir as possibilidades pedagógicas consideradas neste estudo são descritas 

com mais profundidade. 

 

1.1 Pedagogia Waldorf  

A Pedagogia Waldorf se constitui pela constante observação feita ao ser humano. O 

resultado desta convida a atuação do professor para a inclusão das variantes observadas 

no homem e em seu ambiente, em seu habitat, em seu entorno. A educação waldorf 

compreende a conjugação da vida cognitiva, emotiva e física como princípio plástico 

modelador do desenvolvimento na infância e na juventude, culminando na maioridade a 

conquista do pensar autônomo, do movimento livre de obstáculos que o impede em 

ampliar e restringir a relação com o espaço e uma vida emocional equilibrada. 

Ao ver o movimento como característico e salutogênico para mais do que 

apenas o corpo físico, os educadores waldorf configuram uma definição 

específica de cultura de saúde e medicina que rejeita, abertamente, a divisão 

mente corpo inerente ao pensamento ocidental dominante – incluindo a 

antropologia.  O hábito ocidental de segregar educação e saúde leva os 

pesquisadores a negligenciar as relações diretas que podem existir entre ação 

pedagógica e a produção de saúde. (Sagarin, 2011) 

 

A Pedagogia Waldorf baseia-se num paradigma completamente diferente. O 

desenvolvimento cognitivo é tão importante quanto o desenvolvimento dos 

sentimentos e da sensibilidade. Isso não quer dizer que a importância de ambos 

seja idêntica, mas sim equivalentes, ou seja, a potencialização dos sentimentos 

e da sensibilidade no espaço escolar possui contribuições tão significativas 
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para o devir humano quanto a potencialização da intelecção humana. (Bach, 

2020) 

 

A organização social da escola waldorf é um dos pilares na construção da 

pedagogia em que a dinâmica está impressa na forma da gestão, pois a estrutura se 

mantém através de uma associação sem fins lucrativos, quando é administrada pela 

representação dos pais e do corpo docente. Assim constantemente a gestão é sentida pelo 

corpo autêntico da escola, onde a parceria entre pais e professores mediam a qualidade 

do ensino no que se refere as necessidades das crianças. 

Toda estruturação da aula, bem como do dia, da semana e do mês, tem como 

elemento agregador e mediador do equilíbrio o ritmo. Este possui um papel 

importantíssimo na vida das crianças uma vez que é compreendido pelos pedagogos 

waldorf a ritmicidade do organismo humano. Desta forma faz sentido uma sincronia 

rítmica entre o corpo humano e o corpo escolar. Todo cotidiano na escola waldorf tem 

como intermeio os ritmos, e em sua natureza contém flexibilidade, portanto 

imprescindível. 

Ritmo é ordem no tempo e, por isto, determinante para todos os processos 

funcionais saudáveis. A saúde está comprovadamente atada a uma ordem de 

ritmos das funções vitais. Distúrbios dessa ordem são frequentemente 

comprovados em casos de doenças. (Hildebrant, Moser, Lehofer, 1998) 

 

No organismo humano os processos se alternam ritmicamente representados 

pelo anabolismo e catabolismo, ou seja regeneração e desgaste. A ritmologia 

aponta para a psicofisiologia do desenvolvimento e é essencial no trabalho 

pedagógico para a vitalidade da criança. (Marti, 2009) 

 

Rudolf Steiner afirma que a vida humana não decorre de forma linear, mas em 

ciclos de aproximadamente sete anos. Embora essa divisão em setênios possa ser 

observada durante a vida inteira, a educação, no sentido comum, limita-se aos primeiros 

vinte e um anos de vida, ou seja, os três primeiros setênios. É o professor waldorf quem 

representa a pedagogia praticando-a. 

O professor waldorf ao tornar-se regente de classe no segundo setênio, conduz a 

mesma de modo polivalente pelos oito anos do ensino fundamental, responsabilizando-

se desde a alfabetização das letras e números, da língua materna, da matemática, bem 
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como os demais conteúdos na área de ciências e humanidades. Todo currículo é permeado 

pela presença da arte e do movimento corporal. 

Os conteúdos são divididos por épocas de quatro semanas aproximadamente a fim 

de possibilitar o aprofundamento no mesmo através dos elementos emotivos-afetivos, 

sociocultural e cognitivos, identificando o tema de modo que o caráter pictórico do 

mesmo, quando houver, possa ser ressaltado. 

A aula da manhã inicia com movimento proposto pelo professor, considerando a 

faixa etária e a constituição do grupo de crianças ou jovens. Segue com canções e 

instrumentos diversos, em especial a flauta soprano e a recitação de um poema em que a 

métrica tem uma atenção especial. Posteriormente poderá haver um momento para o 

desenho de formas e em seguida a primeira parte da aula de época principia; a 

retrospectiva da aula anterior, o andamento do conteúdo apresentado por imagens, 

descritiva ou explicativa, e finaliza com a produção do conhecimento no caderno. Nas 

escolas waldorf os alunos elaboram seus próprios livros, uma vez que os livros didáticos 

não são usados. 

Além dos conhecidos assuntos estudados na escola a pedagogia waldorf incorpora 

ao currículo; línguas estrangeiras, ginástica, trabalhos manuais, marcenaria, modelagem 

em argila, pintura em aquarela, desenho de luz e sombra, teatro, música, eurritmia e 

desenho de formas.  

Considerando as realizações práticas correspondentes a uma necessidade social, a 

pedagogia waldorf faz jus a sua origem neste ambiente e propósito, em emanar a questão 

social como emergente na vida do conhecimento da humanidade. Assim na composição 

da escola waldorf são salientes as práticas sociais inclusivas nos mais diversos aspectos 

como a abordagem em relação a vida econômica, ao ato fraterno em dividir e compartilhar 

o conhecimento na sua mais genuína origem seja entre as crianças, seja entre os 

professores ou ainda entre professores, pais e comunidade. 

A pedagogia waldorf desde seu nascimento irradia para os continentes uma nova 

imagem de educação, constituindo o caminho para uma nova episteme. Esta impulsiona 

e move a consciência humana para busca da autêntica harmonia na vida e a educação é o 

patamar, a primazia para o enlace no encontro com o tema social na educação, 

compreendendo o ensino como parte significativa da autonomia do homem. Assim a 
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educação waldorf se multiplicou, em 2015 havia 1.056 escolas em 61 países dos cinco 

continentes. 

  No Brasil 91 escolas waldorf estão reconhecidas pela Federação das Escolas 

Waldorf do Brasil (FEWB) e outras ainda em processo de filiação, totalizando 265 

distribuídas por quatro regiões brasileiras (Figura 1), são 17.712 alunos entre a educação 

infantil e o ensino médio (FEWB, jan/ 2020). O número de alunos cresceu de modo 

exponencial; em maio de 2004 havia 6.296 alunos, ou seja, em 16 anos surgiram 11.416 

novos alunos (Figura 2). 

 

 

FIGURA 1: Distribuição das Escolas Waldorf no Brasil (fonte: Federação das Escolas Waldorf do Brasil, 

2020) 

Há também as escolas sociais; públicas e comunitárias em 6 estados brasileiros, 

sendo 8 escolas públicas waldorf e sete comunitárias, atendendo 1.660 crianças. Os 

projetos sociais estão presentes nas escolas waldorf em sua interação com o entorno. 
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FIGURA 2: Crescimento das escolas Waldorf no Brasil (fonte: Federação das Escolas Waldorf do Brasil, 

2020) 

 

Ainda há a formação de professores waldorf atuando no sentido de possibilitar 

uma sólida formação quanto aos princípios pedagógicos que norteiam o currículo e a 

metodologia desenvolvida em cada módulo. Atualmente são 21 centros de formação 

distribuídos pelas quatro regiões do Brasil; Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Entre 

eles, está a Faculdade Rudolf Steiner sediada em São Paulo, capital. 

A Pedagogia Waldorf tem o preceito de se alinhar com diversos profissionais, 

reconhecendo o espaço escolar como verdadeiro aprendizado na observação humana em 

estado de desenvolvimento, portanto a relação direta com profissionais da área da saúde 

se faz presente, colaborando com os ajustes necessários pedagógicos a fim de manter e 

ou desenvolver o equilíbrio dos corpos, o cultivo cultural do conhecimento e a superação 

das possíveis dificuldades quando houver. Esta pressuposta prática encontra 

correspondência na episteme que aborda o sentido de coerência (Antonovsky, 1997) 

revelando a sua importância para a qualidade de vida e bem-estar na criação do Homo 

Salus, o homem na busca das origens da saúde. 

A relevância em verificar como uma estrutura pedagógica pode, 

potencialmente ser promotora de saúde está também pautada no incremento do 

adoecimento da população mundial. Segundo os documentos da OMS, relativo 

as linhas mestras macro políticas orientadoras de promoção de saúde para o 

século XXI. (Glockler, 2003) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 

1996) 
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Se continuarmos no mesmo ritmo, em 2100 teremos uma sociedade 

representada por apenas 20% da população em condições de saúde para o 

trabalho, enquanto 80% dependerão de assistência social. 

Várias pesquisas apontam para qualidade de vida e a menor incidência de 

doenças em ex-alunos waldorf. (ALM, 1999; ALFVÉM, 2006; MARTI, 2003; 

HEUSSER, 2009; HUECK, 2014) 

A prática pedagógica waldorf indica o aspecto terapêutico associado ao 

pedagógico, essa abordagem pode ser mais bem examinada ao verificarmos os 

componentes curriculares desta pedagogia e seus procedimentos metodológicos didáticos 

durante a maestria docente diante da criança.  

No âmbito do currículo, Rudolf Steiner incluiu duas novas matérias e ambas têm 

relação com os elementos do movimento e da forma: a Eurritmia e o Desenho de Formas. 

Para o que cerne a este trabalho vamos nos ater no Desenho de Formas. 

 

1.2 Desenhos de Formas 

Com a fundação da primeira escola waldorf todo empenho para a observação e o 

conhecimento do ser humano em desenvolvimento de suas capacidades física, emocional 

e cognitiva passou a ser realizado como prenúncio de uma prática pedagógica consistente 

e consciente do corpo docente. 

O desenho de formas a Ars Lineandi da Idade Média é uma das mais antigas 

formas artísticas da humanidade, assim como os desenhos rupestres do período neolítico 

e da Idade do Bronze, a arte dos langobardos e irlandeses e as iluminuras desses povos 

são expressão histórica da Ars Lineandi. 

Sem dúvida, ele decorará cuidadosamente as iniciais, traçará desenhos de puro 

ornamento, e a fantasia lhe inspirará, por vezes encantadoras ideias (Martins, 

1996). 

Compreendemos aqui esses desenhos como parte artística da história da 

humanidade e nele contém todo rastro do movimento humano numa atividade expressa 

referente ao contato com o mundo exterior. No desenho as linhas reta e curva delineiam 

o caminho rastreado no papel. 

Há tempos Próklos, filósofo grego neoplatônico considerava a observação e a 

exercitação do desenho de linhas a forma mais humana de combater a 

insensatez e a ignorância, pois essa prática desperta a alma do sono e a 

movimenta em direção ao espírito (Kutzli, 1920). 
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Segundo Kutzli o espírito aqui citado refere-se ao movimento cujo qual leva o 

corpo ao estado de repouso e nele a sensação reverberada é sentida. Mais tarde Filippo 

Brunelleschi, construtor da catedral em Florença, Maria Del Fiori, afirma: “As linhas são 

sinais visíveis do gesto de Deus. Aprender a compreendê-las é perceber como Deus criou 

o mundo” (Kutzli, 1920). Novalis em seus fragmentos matemáticos sobre a linha reta e 

curva afirma: 

Toda linha é um eixo do mundo. Linha reta é lei, linha curva é vitória da 

natureza sobre a lei. (Kutzli, 1920) 

O trecho acima pensado por Novalis no final do século XVIII presume a 

alternância como parte da vida da natureza. Em nosso mundo humano nomeamos de ritmo 

quando a pulsação da vida exprime a experiência continuada e a pausa pertence ao estado 

para alternar o movimento vivo. O ritmo marca a respiração e essa fisiologia pode se 

encontrar com a construção do pensamento, seja cognitivo ou imaginativo. Estas 

possíveis de serem originadas como fonte pulmonar deste pensamento (Cavarero, 2011). 

A percepção da forma se dá pelos movimentos corporais. Ainda bebê não é 

possível gerar essa percepção, a partir dos sete anos a criança consegue desvincular a 

forma daquilo que é percebido sensorialmente, sendo capaz de reproduzi-la pela atividade 

interior. Assim a criança conquista gradativamente a formação de imagens interiores 

independente das percepções sensórias. 

Neste primeiro setênio, a tarefa da criança é movimentar-se para modelar seu 

corpo. A primeira conquista humana é aquisição da postura ereta, depois de 

um longo período de movimentação constante (...) A direção desse esforço é 

descendente, segue o fluxo encefalocaudal. Quando a criança caminha, corre, 

saltita em diversos terrenos – pisos irregulares, mais frios ou mais quentes, 

areia, grama, terra batida, pedriscos – o arco do pé se forma, o que mais tarde, 

se traduzirá em leveza dos movimentos. E não apenas nos movimentos 

corporais, mas também a leveza para atividade pensante, leveza para 

mobilidade interior. (Lameirão, 2016) 

Chegar a vida escolar exige maturidade corporal e prontidão para escuta, para 

ordenar tudo que foi vivido, sentido e percebido pela consciência pode colaborar com 

atividade cognitiva, com ação conjunta do intelecto, da vida das emoções e da disposição 

física para entrelaçá-las. Perceber o espaço e aprender com ele desenvolve a geografia 

corporal e com os movimentos corpóreos libertos, a disciplina para a escuta e para o 

aprendizado por ser imprescindível, torna-se possível. 

Ingold explica que nos movemos, participamos ativamente dentro de um 

emaranhado de muitas “linhas de voo” que podem desaparecer na distância 
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como linhas do devir, linhas crescentes, radiantes, móveis que compreendem 

um campo de forças dentro do qual nossas ações emergem. (Sagarin, 2011) 

Quando a criança se senta na postura correta, seus pés tocam o chão e a coluna 

mantém o eixo, o fluxo respiratório apresenta grande capacidade em percorrer no caminho 

interior do corpo físico, através da fisiologia expandindo-se ao universo celular, 

oxigenando o organismo e capacitando-o para o pensar imaginativo e cognitivo.  

Esta é a postura adequada para desenhar formas sobre a mesa, quando o corpo 

disciplinado, sem enrijecimento prepara-se para atuar no repouso. 

(...) tudo que constitui vontade humana depende intensamente da atividade 

orgânica; depende da atividade orgânica que é desenvolvida principalmente 

pela maneira como a respiração prossegue na circulação sanguínea e como, por 

sua vez, a circulação sanguínea por meio do fogo interior, do calor interior que 

neste processo se desenvolve no organismo, alcança o sistema motor – aquilo 

que se expressa nas pernas, nos pés, braços e mãos quando o ser humano se 

movimenta e se transforma em manifestação volitiva. (Steiner, 2014:87) 

(...) num bom ensino a escrita e a leitura não podem ser ministradas a não ser 

a partir da arte. Os primeiros elementos do desenho e da pintura, devem 

precedê-las, pois atuam sobre os membros e sobre o tórax e apenas 

indiretamente sobre a cabeça. (Steiner, 2003 p.131) 

A linha predominante na natureza, nas paisagens diversas da terra é a curva. 

Observando o espaço natural constatamos a presença dos componentes da paisagem 

salientando uma forma a qual o olho humano, através da cognição e representação 

identifica e ao abstrair essa imagem a linha de onda se manifesta como curvas conduzindo 

o olho ao movimento circular, especialmente geométrico. É o caso da montanha, da 

colina, da serra ou mesmo do percurso de um rio sinuoso. A geometria está presente no 

pensamento assim como no corpo humano (Steiner, 1995). 

Diferente se mostra a conhecida expressão “linha do horizonte”, quando a linha 

imaginária determina a altura dos olhos de um observador em relação à linha da terra, por 

estar relacionada com a perspectiva geométrica é conhecida como reta de fuga. 

Interessante lembrar como o ponto de visão neste caso é invertido, objetos situados acima 

da linha do horizonte (na perspectiva) são vistos de baixo para cima, e os que estão abaixo 

desta linha são vistos de cima para baixo. Observamos aqui uma verdadeira projetiva 

como linha reta vista, mas de fato não factível para vida sensorial humana. A projeção 

pode representar aqui um aspecto imaginativo. A linha desenha uma espécie de reta 

sentida através dos olhos humanos. Temos a presença da atuação exterior movendo 

projeções no corpo humano. 
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Antigamente dizer o alfabeto e aprender astronomia constituía numa única ação 

(Steiner, 1982). Olhar ao céu e observar uma constelação emitia a capacidade em 

discriminar as linhas visualizando-a para assim reger o espaço na dimensão terrena. Uma 

habilidade em reconhecer a geometria através da imagem das estrelas. 

As crianças na escola waldorf desenham linhas retas e curvas em sua origem 

genuína somada a muitas variantes. Isto ocorre após a prática de algum movimento 

corpóreo como corrida, caminhada, circuito, dança entre outros. O que prevalece na 

organização e disposição dos movimentos proposto pelo professor é o ritmo presente nos 

exercícios compostos por uma sincronia de gestos em que a relação de tempo e espaço é 

consequente para atividade, considerando a idade cronológica das crianças e jovens.  

Portanto, os movimentos realizados possuem sentido próprio e a partir dele a 

pausa inicia um percurso na transição de atividade a fim do corpo chegar no repouso. A 

partir dessa experiência a criança vivencia no corpo a linha, seja através da observação 

que os olhos realizam meticulosamente quando o professor as desenha no quadro, e ainda 

o gesto imaginativo do desenho no papel, ou mesmo sobre a mesa ou ainda no ar. Tudo 

isso contribui para maturar a compreensão do caminho do desenho proposto através de 

todo corpo sentido. Assim, sua mão dominante se prepara para traçar, bem como todo o 

corpo em postura adequada corrobora para entoar a delicadeza da linha, gerando uma 

composição em que o resultado é um desenho de forma. 

A atuação do desenho de forma expresso pelo traço incansável do mover-se, ganha 

repouso ao grafar o papel, ganha percepção da forma. Cada um tem sua maneira de traçar 

e por meio desse traço podemos ainda caracterizar o movimento pendular ou circundante, 

harmonioso ou em desequilíbrio. Calígrafos, iluminadores, miniaturistas e 

encadernadores tornam-se artistas (Jean, 2008) e seus trabalhos e obras retratam imagens 

e escrita a partir das linhas ornamentadas. 

Ao observarmos a criança desenhando as linhas, avaliamos sua respiração e em 

seguida a expressão desta no papel através do ritmo, da frequência, exteriorizando a linha 

longa ou curta o que pode corresponder a profundidade respiratória quando esta indica a 

amplitude da inspiração em relação ao da expiração. 

O desenho de formas possibilita uma vivência contemplativa à criança, 

preparando-a para compreender e pensar as leis geométricas, além disso o traçado 
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transforma-se em linguagem na medida em que é harmonizado e torna-se expressivo. 

Assim a criança cessa o movimento exterior e permite torná-lo interior. Uma relação 

intima com o espaço. 

O exercício repetitivo, rítmico, deve levar a prática o fortalecimento da memória 

e com ela a força representativa da vida do pensar o mundo. Autores e pesquisadores da 

educação e desenvolvimento compreendem a representação como parte ativa da vida dos 

pensamentos: 

A representação é uma condição básica para o surgimento do pensamento bem 

como a capacidade de evocar e articular ações interiorizadas. (Alexandroff, 

1985) 

Ainda salientamos o valor da repetição com a força rítmica para gerar uma 

habilidade quando esta supera uma mera repetição digital, mecânica para tornar-se 

linguagem e se transformar em narrativa (Sennet, 2009). O corpo recebe a impregnação 

de movimentos adquiridos com dificuldades, eis a motivação para superá-los. 

Segundo R. Cajal (1901) os estímulos cerebrais respondem as mudanças e estes 

são travados através das sinapses neurais. Quanto maior o exercício de representação, 

quanto maior o movimento o esforço em desenvolver imagens, maior será a possibilidade 

de novas conexões e com elas a capacidade em mudanças na atividade cerebral. 

Abaixo alguns desenhos de forma simples usados no trabalho de pesquisa com 

crianças de sete a onze anos. Nas imagens apresentadas na figura 3 vemos exemplos de 

desenhos de formas que são trabalhadas no ensino fundamental I das escolas Waldorf.   
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FIGURA 3: Exemplos de Desenhos de Formas trabalhados nos anos iniciais das Escolas Waldorf, sendo 

(a) desenho para o 1º ano, (b) para o 2º ano, (c) para o 3º ano, (d) para o 4º ano e (e) para o 5º ano 

O professor ao observar os desenhos de formas, os avalia considerando: o tamanho 

do desenho feito pela criança, o quanto e como é usado o espaço da folha, a nitidez da 

linha, o reconhecimento da(s) linha(s) e do desenho na equivalência com o desenho 

apresentado pelo professor, a continuidade do traço havendo ou não fluxo, a persistência 

para regularizar a linha quando esta não se encontra em harmonia, e a limpeza na folha, 

ou seja, mantendo apenas o desenho proposto sem rasura. 

 

1.3 Escola Pública Não Waldorf na cidade de São Paulo 

Nos últimos anos ocorreram modificações na educação brasileira. Em 05 de 

outubro de 1988 uma nova constituição foi promulgada e nela está inserido o cuidado 

com a educação e o ensino de maneira especial apresentando referências aos direitos e 

deveres. Dentre todas, a principal mudança no âmbito educacional se deve a 

obrigatoriedade e a gratuidade do ensino fundamental. 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. (Const. Bras. art. 205, 1988) 

O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de: 
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      I – Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiverem acesso na idade própria. (Const. Bras. art. 208, 1988) 

A lei estabelecerá o plano nacional de Educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em diversos níveis e à 

integração das ações do poder público que conduzam à: 

(...) II – Universalização do atendimento escolar; 

    III – Melhoria da qualidade do ensino (...) (Const. Bras. art. 214, 1988) 

A constituição de 1988 se mostrou inédita em trazer mecanismos de vínculo, no 

que tange as diretrizes e orçamento, preparou a LDB Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e 

o PNE Plano Nacional de Educação em 2014. 

De alguma forma a educação sofreu mudanças emergentes na legislação que 

direciona suas bases e com isso novas oportunidades se abriram para a discussão e 

acompanhamento dos planos e projetos pedagógicos. A escola ganha uma visualidade 

social mais abrangente, pois procura a partir desse momento, incluso os movimentos 

sociais de cada época, ser o espaço do contato com a pluralidade. 

As experiências pedagógicas múltiplas se configuram no espaço escolar como 

projeto de experimento e, acompanhado a ele, as crianças podem expressar suas 

necessidades numa diversidade em que o campo do saber se amplia para aquele que 

deverá cuidar do aprendizado e ensino. Os corpos experimentam espaços diferenciados, 

seja nas aulas de educação física com jogos e movimentos lúdicos, seja na absorção da 

vivência da distribuição das matérias usando espaços diferentes, como salas multiuso, 

adequadas no ambiente físico das escolas públicas, quando possível. Nestes espaços 

diferenciados o desenvolvimento das capacidades físicas e da disciplina postural se 

manifesta, (Probst e Kraemer, 2012) assim a promoção da saúde também está ligada à 

eficácia do movimento do corpo e do controle dos impulsos. O corpo também necessita 

de uma pedagogia (Viana, 2007), a pedagogia do corpo onde neste os movimentos são 

disciplinados através da maleabilidade, da flexibilidade e do gesto. 

A carta magna do país e a nova LDB possibilitaram uma reflexão prática da 

qualidade substanciada, assegurando a formação integral do aluno e sua inserção na 

sociedade. Em 1996 o governo federal elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

estabelecendo diretrizes para estruturação e reestruturação dos currículos escolares em 
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todo Brasil, com a motivação para uma escola de real qualidade. Em 2015 foi lançada a 

BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que em 2017 foi homologada. A partir desse 

evento as reuniões se acentuaram para traçar o diálogo sobre o tema curricular e as 

práticas pedagógicas, no que se refere as escolas públicas e privadas. 

A sala de aula foi entendida como espaço de intercruzamento entre os saberes de 

professores e alunos, tendo as propostas curriculares o fator mediador quanto ao saber a 

ser transmitido e pelas influências da sociedade na qual a escola está inserida. 

Considerando a prática pedagógica combinadas as dificuldades socioculturais, 

expressiva nas mais diversas regiões brasileiras, a disponibilidade para o trabalho escolar 

pode se mostrar em acordo com a realidade local, como as escolas de fácil ou difícil 

acesso. Isso pode ou não impulsionar os professores às descobertas, investigações para 

aplicabilidade da metodologia didática pedagógica a qual considera o aluno um sujeito 

pleno em possibilidade na aquisição do conhecimento, seja qual for sua condição social, 

econômica, religiosa ou física, pois aqui a cidadania está presente como reconhecimento 

dos direitos. 

Na verdade, as características dos sistemas escolares que se relacionam com a 

sua equidade e sua eficiência são diversas e numerosas (Demeuse e Baye, 

2009; Dermeuse, Crahay e Monseur, 2001; Herbaut, 2011; Meuret, 2001) e 

poderemos sistematizá-las em três áreas de organização: condições de acesso 

e participação em cada nível educativo e em cada via ou percurso escolar; a 

atribuição e colocação dos recursos, como distribuição de professores, do 

tempo de ensino ou do material pedagógico; as condições de aprendizagem e 

o processo de ensino, incluindo os níveis de segregação ou inclusão na 

organização do acesso a cada escola e na constituição das turmas, o currículo 

e as práticas pedagógicas. (Lemos, 2013) 

 

Segundo o censo escolar de 2018 foram registradas 27,2 milhões de matrículas no 

ensino fundamental. Esse valor é 4,9% menor do que o número de matrículas registrada 

para o ano de 2014. A queda foi maior no número de matriculados dos anos finais do que 

nos anos iniciais. No ano de 2018 foram registrados 48,5 milhões de matrículas nas 181,9 

mil escolas de educação básica no Brasil. 1,3 milhão a menos em comparação com o ano 

de 2014, o que corresponde a uma redução de 2,6% no total de matrículas. 

O INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

apresenta indicadores para que possamos acompanhar o desenvolvimento dos estudos e 

projetos exercidos pelas escolas básicas públicas no Brasil. 
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A escola pública em São Paulo, região que reserva uma das maiores populações 

do Brasil, registrou em 2018 - 43.993.159 habitantes, cerca de 36% do total de matrículas 

no Brasil, com cerca de 3,5 milhões de alunos frequentando o ensino regular nas mais de 

cinco mil escolas estaduais paulistas (Censo escolar, 2018). São 91 diretorias regionais 

de ensino envolvidas na articulação das informações com as unidades da rede. 

As escolas básicas, ou seja, do 1º ano ao 5º ano do ensino fundamental, estão 

distribuídas em regionais e respondem a uma das 91 diretoria de ensino. O espaço físico 

geralmente é amplo, desprovido de cores nas salas e no espaço coletivo como pátio 

interno, sala multiuso entre outras, funcionam em sua maioria em dois turnos, matutino e 

vespertino, estão providas de merenda como lanche e por vezes almoço. Faz parte do 

corpo de funcionários os atendentes, auxiliares, coordenadoria, zeladoria, professores e 

diretor. 

Cada escola possui através da coordenação e direção pedagógica administrativa a 

liberdade em reger seu projeto pedagógico submetido a LDB e ao BNCC. Os professores 

se reúnem semanalmente por 45 minutos em média ordenando as prioridades a seguir o 

curso das propostas da unidade. Dessa forma a escola ganha certa autonomia para se 

relacionar com projetos novos e inserir parcerias em seu ritmo semanal ou diário, a 

depender do projeto. 

Segundo Fernandes Tavares se faz necessário ocupar no centro das atenções 

acadêmicas os estudos envolvendo a escola e não genericamente a educação, pois sua 

compreensão se mostra eficaz ao indicar que através das mudanças na legislação, algumas 

escolas estão realizando parcerias e desenvolvendo projetos de estudo em que o foco 

principal se dá na capacitação e habilitação do aluno ao aprender os conteúdos básicos 

obrigatórios de modo transversal com outras artes e ou temas, por vezes novos. 

Observa-se de forma geral que se estuda educação como tema, mas pouco se 

estuda a escola ou os sistemas (...) (Tavares Jr, 2020) 

O BNCC oportunizou as escolas desenvolverem projetos e parcerias ampliando a 

liberdade didática e metodológica para assim garantir caminhos de aproveitamento no 

ensino brasileiro. Diante dessa oportunidade uma escola pública de ensino básico, na 

cidade de São Paulo, se tornou parceira nesse estudo. 
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Nessa pesquisa procurou-se observar através de elementos avaliadores a 

aprendizagem no que tange as pedagogias waldorf e a escola pública não waldorf, 

compreendendo o corpo como o espaço dessa atuação, construindo uma interface com a 

saúde. 
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2. OBJETIVO 

 

 

2.1 Objetivo geral 

Discorrer sobre a pedagogia waldorf apresentando o desenho de forma como um 

estudo colaborativo no processo de aprendizagem da criança no ensino fundamental I, 

sendo o movimento um ponto de destaque para a desenvoltura do traçado, percorrendo 

toda corporeidade culminando na grafia. Estabelecer uma análise possível entre a 

pedagogia Waldorf e aquela realizada por uma escola pública (Não Waldorf) na cidade 

de São Paulo, buscando uma interface com a saúde.  

 

2.2 Objetivos específicos 

1. Observar a pedagogia waldorf como uma pedagogia interessada no 

desenvolvimento humano através da correspondência artística metodológica e 

curricular. 

2. Observar como se dá o desenvolvimento da aprendizagem na pedagogia não 

waldorf em uma escola pública, o envolvimento dos professores e coordenação 

pedagógica.  

3. Desenvolver uma sequência de traçados responsáveis pela grafia, de modo que 

possa apresentar um critério para ordenação motora e postura, contribuindo com 

o fluxo na escrita cursiva quando houver. 

4. Evidenciar o traço, a grafia e o movimento corporal, total ou parcial, através do 

uso das mãos ao Desenhar Formas e escrever, para as crianças da escola Waldorf;  

5. Elaborar um questionário a ser respondido pelo professor, para avaliação das 

crianças em relação a capacidade de concentração, comportamento, lateralidade, 

equilíbrio e postura; 

6. Mensurar as incursões respiratórias durante a elaboração dos desenhos e avaliar; 

7. Mensurar em diferentes momentos o equilíbrio e a postura; 
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3. METODOLOGIA 

 

 

3.1 Caracterização da amostra 

O estudo realizado teve uma abordagem longitudinal na qual as crianças 

observadas foram mensuradas duas vezes durante o ano letivo: no início (março) e no fim 

do ano letivo (novembro). No caso das escolas Waldorf, o trabalho com o Desenho de 

Formas se iniciou somente após a primeira mensuração.  

Vale ressaltar que o objetivo deste estudo não foi o de comparar as duas 

pedagogias em relação ao desempenho das crianças. A escolha da escola pública se deu 

pela aproximação no intuito pedagógico, pois na mesma não se carrega em seu cerne uma 

metodologia específica, tal como a escola waldorf quando a observação é o ponto 

principal de direção metodológica. Portanto, a metodologia como a didática pertence ao 

professor e não uma abordagem teórica que resume e enseja a prática. 

Fizeram parte da pesquisa o total de 174 crianças discentes do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental I, sendo 89 participantes das escolas waldorf e 85 da escola pública. 

Contudo, este número foi alterado ao longo do ano letivo devido à ausência de crianças 

nos dias de medida ou trocas de escolas. 

As crianças da pedagogia Waldorf foram assim distribuídas: 15 crianças do 1º ano 

e 16 crianças do 2º ano da Escola Waldorf Livre Manacá, 25 crianças do 3º ano da Escola 

Waldorf Novalis, 13 crianças do 4º ano da Escola Waldorf Guayi e 20 crianças do 5º ano 

da Escola Waldorf Novalis. A importância em variar as escolas participantes deve-se a 

abrangência da diversidade de recursos pedagógicos e do ambiente físico comum, o que 

enriquece nossa discussão acerca dos resultados. 

Na Escola Estadual Luís Elias Attiê, participaram da pesquisa: 11 crianças do 1º 

ano, 16 crianças do 2º ano, 20 crianças do 3º ano, 17 crianças do 4º ano e 21 crianças do 

5º ano do ensino fundamental I. No caso do 5º ano, as medidas das crianças se referem 

apenas as realizadas no início do ano, pois as medidas de dezembro foram inviabilizadas 

devido a troca de escola.  
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Todas as crianças foram mensuradas no que tange a postura, ao equilíbrio, ao 

movimento, a concentração e ao comportamento. Para podermos realizar as mensurações 

uma fisioterapeuta participou do grupo de estudo, possibilitando no início deste um 

treinamento para ser compreendido e seguramente mensurada a postura física, o 

equilíbrio e as incursões respiratórias. Apesar de todos os professores participarem desse 

grupo com aguçado interesse, as medidas de postura e equilíbrio foram feitas pela 

pesquisadora com auxílio da fisioterapeuta e as incursões respiratórias os professores as 

realizaram, por vezes com a presença e o auxílio da pesquisadora. Foram realizadas 

medidas de desempenho apenas no final do processo. Ao longo do ano ocorreram 

observações de desenhos de formas e cadernos correlatos. 

Na escola pública foram realizadas três reuniões com os professores parceiros 

desta pesquisa juntamente com a participação da coordenadora e da diretora. Nestas os 

professores foram entrevistados sobre a dinâmica do seu trabalho e orientados quanto a 

elaboração dos questionários, pois eles demandavam uma observação mais meticulosa da 

classe e de cada criança. A escola pública participante desta pesquisa não realiza em sua 

prática pedagógica a atividade do Desenho de Formas. Da mesma forma, nas escolas 

waldorf foram realizadas reuniões com os professores participantes, com a gestão escolar 

e com os pais das crianças envolvidas no estudo. 

 

Escola Waldorf Guayi 

Escola que atende apenas o Ensino Fundamental. Localizada numa região semirrural do 

município de Embu das Artes, na grande São Paulo. Possui uma área de aproximadamente 

50 mil m2 considerando a mata atlântica no entorno, com trilhas e pomares, sendo área 

construída e distribuída entre principal espaço pedagógico de 10 mil m2; com 7 salas do 

primeiro ao sétimo ano, uma secretaria, uma sala de professores, além do espaço 

semiaberto para aula de artes aplicada, música, eurritmia, um pátio coberto, uma sala 

multiuso aberta, quatro banheiros, uma cozinha e uma quadra descoberta. 

A escola Waldorf Guayi possuía em 2018:  14 professores; oito regentes e seis 

especialistas, 2 funcionários; 96 alunos do 1º ao 7º ano do ensino fundamental, sendo 11 

crianças no 1º ano, 19 crianças no 2º ano, 10 crianças no 3º ano, 13 crianças no 4º ano, 

16 alunos no 5º ano, 13 alunos no 6º ano e 11 alunos no 7º ano. Embora a escola Guayi 
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não seja uma escola pública, esta possui uma grande diversidade social e cultural devido 

a projetos sociais diversos aplicados na rotina escolar. Em 2018 a escola possuía cerca de 

10% de alunos em risco social (com gratuidade) e quase 70% com alguma margem de 

bolsistas. 

Todas as salas estão locadas com suas aulas no período matutino. 

 

Escola Waldorf Livre Manacá 

Escola que atende a educação infantil e o ensino fundamental I. Situada na zona 

sul da cidade de São Paulo contempla famílias de classe média, porém mantém bolsas 

parciais e total de estudo. Em 2018 havia 14 bolsistas num total de 150 alunos 

matriculados, sendo 82 crianças na educação infantil e 68 entre 1º e 5º ano. No 1º e 2º ano 

com 16 alunos cada, no 3º ano com 8 alunos, no 4º ano com 10 alunos e no 5º ano com 

18 alunos. 

A escola waldorf Livre Manacá possui 14 funcionários e 30 professores, dentre 

eles 07 são especialistas. São 11 salas de ensino, além da sala de eurritmia, uma sala de 

manualidades, uma sala de música, uma sala de professores e biblioteca, uma cozinha, 

um refeitório, uma secretária, uma sala de administração, três pequenos parques e uma 

quadra descoberta. 

As cinco salas do ensino fundamental I estão locadas no período matutino, bem 

como a educação infantil. A área da escola corresponde 712 m2 e todo espaço interno é 

cercado por trepadeiras, plantas em vasos e chão, além das flores exalando as cores e seus 

perfumes. 

 

Escola Waldorf Novalis 

Localizada no interior de São Paulo, no município de Piracicaba, a Escola Waldorf 

Novalis está situada numa área semirrural, em Monte Alegre, um bairro histórico oriundo 

do século XIX com a chegada de imigrantes italianos para trabalhar na usina de cana de 

açúcar. Atualmente cerca de 150 famílias residem no bairro. Nesta região, que já foi 

promissora, a escola totaliza uma área aproximada de 10 mil m2 onde há área verde, 
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espaços abertos, árvores frutíferas, trepadeiras, vasos, flores, animais como galinhas e um 

pequeno lago com peixes. 

A escola atendia em 2018 da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, 

com 15 salas de ensino, além das salas de eurritmia, manualidades, marcenaria, secretaria, 

sala de professores, biblioteca, sala de apoio pedagógico, sala de reunião, uma cozinha, 

um refeitório semiaberto, três parques, sendo dois da educação infantil e um do ensino 

fundamental I. 

As classes do ensino fundamental mantêm uma média de 22 alunos e 12 na 

educação infantil o que significa um total médio de 248 alunos. A escola tem projeto ativo 

de inclusão social sendo as crianças acompanhadas por uma equipe entre professores, 

terapeuta formada pela pedagogia waldorf. São ao todo 19 professores no ensino 

fundamental, sendo oito regentes e onze especialistas. Além disso possuem dois 

auxiliares e seis acompanhantes de inclusão social. Na educação infantil são seis regentes, 

e três auxiliares.  Para auxiliar os docentes há uma pedagoga terapeuta. Totalizando, 

assim, 37 educadores em plena atividade pedagógica. Há ainda 10 funcionários 

distribuídos entre o setor administrativo, manutenção, limpeza.  

A Escola Waldorf Novalis atende famílias de classe média, de uma camada social 

mais abastada e outra menos favorecida. Muitos pais são profissionais liberais e 

professores universitários. As cinco salas do ensino fundamental I estão locadas no 

período matutino e as salas do ensino fundamental II estão locadas no mesmo período, no 

entanto possuem aulas no período vespertino. A carga horária e sua distribuição na 

semana depende do ano escolar. 

 

Escola Estadual Luís Elias Attiê - EELEA 

A escola Luís Elias Attiê pertence à zona oeste da cidade de São Paulo, em região 

periférica, e atende crianças do ensino fundamental I de uma população do entorno, em 

dois turnos: matutino e vespertino. O número de matrículas oscila entre 400 e 500 crianças 

entre 6 e 11 anos. A escola possui doze salas de aula, vinte e uma turmas e 29 professores 

além de seis funcionários entre secretária, atendente, coordenador e diretor. Possui uma 

prática pedagógica inclusiva com diagnósticos e sem diagnósticos diferenciados. Em 

2018 atendia seis crianças de inclusão social diagnosticadas. 
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O espaço físico é amplo, possui área verde restrita, contém duas quadras (uma 

coberta e outra descoberta), um pátio interno coberto e outro externo. As salas são 

divididas de acordo com a necessidade do uso do espaço como; multiuso, leitura, recursos 

multifuncionais e laboratório de informática. As aulas são ministradas pelo professor 

regente com apoio de outros especialistas, compreendidos pela matéria específica, como 

é o caso da educação física e artes, incluindo nesta última música, desenho, recortes e 

pintura. 

Por se tratar de uma região periférica, a estratificação social da escola corresponde 

a camada social de baixa renda e um número desconhecido de famílias em situação de 

desemprego no ato da coleta desta pesquisa. 

A diretora da escola acolheu o projeto e se esmerou para que este fosse 

concretizado. Conhecendo seus professores, convidou aqueles que julgou mais 

interessados e disponíveis para realização desta parceria. Em reunião entre os professores, 

a diretora, a coordenação pedagógica da escola e a pesquisadora, todos os professores 

convidados consolidaram o compromisso em participar da pesquisa.  

Todos se mostraram receptivos, curiosos e interessados com o tema, o 

procedimento e especialmente o resultado posterior. Participaram do estudo cinco 

professoras regentes e responsáveis por uma das quatro salas paralelas correspondentes a 

cada ano escolar, além da coordenadora para acompanhar a desenvoltura dos trabalhos, 

sendo a condução destes mediados pelo diálogo constante entre os professores, a diretora 

e a coordenadora.  

É importante considerar a alta rotatividade das crianças nesta escola. 

 

3.2 Elaboração e preparo para os Desenhos de Formas 

Para cada classe da escola Waldorf, para cada faixa etária, foram desenvolvidos 

uma sequência de desenhos de formas a serem realizados com as crianças em cada um 

dos anos escolares. Os desenhos foram preparados pela pesquisadora, que é especialista 

nessa disciplina, com critério a ser seguido no qual as variações de maior grau de 

dificuldade decorriam a cada semana, e pequenas modificações na mesma semana. 
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Portanto, uma média de 20 desenhos foram elaborados para cada classe ao mês, 

totalizando nos oito meses deste projeto aproximadamente 800 desenhos (Apêndice A). 

No início desta pesquisa todos os professores das três escolas waldorf foram 

entrevistados e participaram de um treinamento para que a compreensão efetiva dos 

procedimentos metodológicos referente a aplicação dos desenhos, bem como as 

justificativas dos mesmos e pôr fim a compreensão do processo deste estudo, fosse 

acompanhado por todos na relação comum com esta pesquisa. Foi constituído um grupo 

de estudos com encontros inicialmente bimestrais, porém a partir de setembro de 2018 os 

encontros passaram a ser mensais. Além dos professores waldorf parceiros da pesquisa, 

ingressaram também ao grupo de estudos uma fisioterapeuta, uma médica, duas 

professoras de uma escola voltada para crianças portadoras de dificuldades especiais, uma 

terapeuta corporal, e três professores não integrados diretamente com a pesquisa, mas 

conhecedores do tema do desenho de formas. 

A cada encontro de estudo os professores parceiros elegeram e levaram três 

desenhos de três crianças segundo a orientação da pesquisadora, sendo os desenhos 

apresentados elaborados no início de uma das sequências, outra no meio e outra no final. 

Esta sequência foi trabalhada com cada professor antes mesmo de aplicar em suas classes. 

A partir desse destaque eleito pelo professor de cada sala, após o estudo conjunto 

observando as imagens indicando as qualidades presentes em cada desenho, a 

pesquisadora elegeu dois desenhos dos casos mais significativos, ou seja aqueles que 

apontaram com maior saliência as diferenças entre um e outro desenho como amostra 

para indicar o traçado, o uso do espaço na folha, a ordenação linear, a harmonia, a 

continuidade ou a ruptura da linha seja reta ou curva, e consequentemente as derivações 

no campo da escrita na linguagem e ou na aritmética e matemática, observando o estágio 

de maturidade do traçado e a correspondência com o movimento corporal, descrito pelos 

professores.  É importante ressaltar que a identidade das crianças no ato da observação 

foi preservada. 

Foram reconhecidas as necessidades e dificuldades dos professores quando 

surgiam, no ato da aplicabilidade dos desenhos. O traçado de cada criança foi a referência 

para o conhecimento e o diálogo acerca do tema estudado. 
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3.3 Elaboração de questionários 

Para realização da pesquisa foi desenvolvido um questionário para expor as 

qualidades mensuráveis do movimento, concentração e comportamento devido ao fato de 

conhecermos o quanto a concentração necessita de uma atenção corporal, ordem e 

equilíbrio para que seja desenvolvida qualquer atividade cognitiva. Na escola Waldorf o 

movimento faz parte das atividades cotidianas, não sendo a educação física única e 

exclusiva para esse fim. 

Além disso, foi elaborado um questionário simples e curto para avaliar o 

desempenho das crianças ao final do ano letivo, e outro questionário para caracterização 

dos professores.  

 

Questionários de Medidas de Concentração e Comportamento 

Para a compreensão sobre o efeito das práticas pedagógicas das escolas estudadas, 

ressaltando que nas escolas waldorf um trabalho específico de desenho de formas foi 

realizado, foi elaborado um questionário, visando conhecer aspectos mais específicos de 

comportamento, movimento e capacidade de concentração da criança. Foi definido um 

escore geral de Concentração e Comportamento a partir da soma simples das variáveis 

apontadas. Essas variáveis foram codificadas de maneira que quanto maior o valor do 

escore maiores as dificuldades observadas. Pela metodologia usada, o questionário em 

questão produz como escore uma variável semiquantitativa contida no intervalo [0, 39], 

perfazendo um conjunto de 25 perguntas (Anexo A). Este questionário foi respondido 

pelos professores regentes das classes em dois momentos distintos, início e fim do ano 

letivo. 

 

Questionário de Medidas de Desempenho 

Para avaliar o desempenho final das crianças em diversas categorias de 

aprendizado foi criado um questionário simples, de maneira que o professor pudesse 

responder com praticidade, considerando a sobrecarga de trabalho dos professores no 

final do ano letivo.  
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Esse questionário, aplicado para cada criança, contém cinco perguntas abordando 

os seguintes temas: desempenho global, desempenho de linguagem, desempenho de 

matemática, desempenho do comportamento e desempenho do movimento, considerando 

na análise os objetivos pensados no início do ano letivo para serem desenvolvidos em 

cada ano escolar. (Anexo B). 

 

Questionário para caracterização do Professor 

Adicionalmente, foi elaborado um questionário a cada professor acerca da sua 

formação e grau de satisfação do seu trabalho no ato da realização deste. Essas 

informações foram vistas como necessárias para caracterizar a parcela do corpo 

pedagógico participante do projeto de cada escola (Apêndice B).   

 

3.4 Medidas físicas realizadas nas crianças 

Considerando como dito anteriormente o quão correlatas estão as atividades 

cognitivas e motoras, a avaliação das medidas físicas tem por objetivo evidenciar as 

habilidades corporais no desenvolvimento da criança a fim de colaborar para com sua 

saúde. Essas medidas foram realizadas pela pesquisadora no ano de 2018 em dois 

momentos, início e final do ano letivo. Apenas as medidas de incursão respiratória foram 

realizadas pelos professores regentes das escolas waldorf, devido ao fato desta medida 

ser realizada em concomitância da atividade dos desenhos de formas.  

Todos os participantes do grupo de pesquisa foram treinados por uma 

fisioterapeuta nos procedimentos necessários para a aferição das medidas físicas 

realizadas nesse projeto. 

 

Medidas de Postura 

A postura das crianças foi avaliada através do Instrumento de Avaliação Postural 

(IAP), usando como recurso auxiliar o simetrógrafo. Esta medida postural é validada em 

território nacional (Liposcki, 2007). 
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O simetrógrafo é um instrumento usado por profissionais da área de saúde para 

mensurar desvios posturais através da observação de pontos anatômicos. Trata-se de uma 

matriz formada por cruzamento de linhas verticais e horizontais, identificadas com letras 

e números a qual facilita a leitura e o registro do observador. Essas medidas permitem 

identificar as assimetrias decorrentes da alteração postural. O instrumento usado em todas 

as escolas foi do mesmo modelo. A pesquisadora realizou as medidas com auxílio de uma 

fisioterapeuta. 

O IAP consiste num formulário de observações a serem executadas por um 

observador externo, desenvolvido e validado para avaliação postural principalmente de 

crianças em idade escolar (Anexo C). Para resumir os achados do IAP foi criado um 

escore que indica o número de itens registrados como fora da normalidade. Este escore, 

codificado com 0 se ausente e 1 se presente, produz uma variável semiquantitativa inscrita 

no intervalo [0,18]. Dessa forma, elevados valores do escore representa muitos desajustes 

posturais. 

Cada criança foi observada, diante do simetrógrafo, utilizando apenas shorts e top, 

no caso das meninas. Elas foram mensuradas em posição frontal, anterior, posterior, 

lateral direito- esquerdo, medial lateral (sempre em pé).  A figura 4 ilustra essa medição. 

Das 18 observações corporais sugeridas pelo IAP não realizamos apenas a observação de 

pregas glúteas, por entendermos ser desnecessário diante do constrangimento que seria 

causado as crianças. 
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FIGURA 4: Exemplo de medida do Instrumento de Avaliação Postural, realizada em fevereiro/2018, 

usando o simetrógrafo 

 

Medidas de Equilíbrio 

A literatura na área de saúde reconhece a importância do estado de equilíbrio do 

ser humano, bem como a postura e a coordenação motora para aquisição da 

aprendizagem, especialmente a linguagem escrita e a oralidade (Carvalho et al., 2015). O 

equilíbrio mantém uma função sensório motora cujo objetivo é estabilizar o campo visual 

e manter a postura ereta. A regulação deficiente do equilíbrio em alunos com dificuldades 

de aprendizagem pode ser um déficit na maturação neural (Bittmann et al., 2005). 

Neste trabalho pesquisamos no âmbito da equilibriometria o equilíbrio estático e 

dinâmico. Para tanto usamos as medidas de Romberg, Romberg-Barré, que são medidas 

estáticas de equilíbrio, e a prova da marcha linear (a prova de Unterberger), que é 

uma medida dinâmica. Além disso, foi utilizado a Escala de Equilíbrio Pediátrico (EEP) 

validado em território nacional (Ries, 2012) (Anexo D).  

A medida de Romberg consiste na criança se manter em pé com pernas e pés 

fechados, paralelos e os olhos fechados pelo tempo cronometrado de 60 segundos em 

posição estática. Caso haja desequilíbrio e um dos pés seja retirado da posição inicial no 

período avaliado, o teste será considerado como positivo. A medida Romberg-Barré é 
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mensurada para confirmar a medida Romberg. Neste caso, a criança coloca o pé direito à 

frente do esquerdo encostando o calcanhar do pé direito nos dedos do pé esquerdo e se 

mantém nessa posição por 60 segundos. Caso um dos pés se mova e seja retirado do solo 

e haja desequilíbrio durante o período avaliado, será considerado positivo. A medida 

Unterberguer consiste na prova da marcha linear; a criança fecha os dois olhos e com os 

braços erguidos à frente, na altura dos ombros, as pernas se alternam em marcha elevando 

os joelhos a altura do quadril (em 90º). A marcha prevê o movimento sem saída do lugar. 

Caso a criança ande e haja deslocamento para esquerda ou direita será considerado 

positivo (Melo et al., 2017). 

A Escala de Equilíbrio Pediátrico consiste em uma sequência de 14 testes, 

pontuado na escala de 0 a 4, onde 0 indica a pior condição e 4 a melhor situação. Neste 

trabalho não foi considerada a questão de número 3 por necessitar de uma cadeira 

específica. Dessa forma, a medida de escore para o EEP variou no domínio [0,52].     

Além dessas medidas foi observado o equilíbrio a partir das vivências quando a 

criança caminha sobre a linha desenhada no chão e ou sobre uma corda de sisal (no caso 

das crianças que fizeram o desenho de formas). As medidas de equilíbrio estático e 

dinâmico resultam em variáveis qualitativas (presente/ausente), a escala de equilíbrio 

pediátrico, por sua vez, resulta em uma medida de variável semiquantitativa. 

 

Medidas de Incursão Respiratória 

No caso das crianças que fizeram os desenhos de formas foi possível mensurar as 

incursões respiratórias durante o ato de traçar linhas. Considerando haver um 

procedimento postural para o trabalho com desenho de formas, e sabendo da importância 

na mobilidade corporal para não causar rigidez, é conhecido o quanto as incursões 

respiratórias podem impactar no trabalho cognitivo realizado a seguir desta atividade 

(Chedid, 2004; Ribeiro, 2016). 

O ciclo respiratório é caracterizado por uma inspiração seguida de uma expiração. 

A frequência respiratória consiste no número de ciclos realizados num minuto e é 

mensurada através da observação da expansão torácica. Durante a avaliação da 

respiração, é possível avaliar a frequência, profundidade, ritmo e característica da 

respiração (entrecortada, apneia, tempo e amplitude da inspiração em relação a 
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expiração). É recomendado que durante a medição da frequência respiratória o aluno não 

perceba que está sendo observado, evitando alteração do padrão respiratório. Essas 

observações foram realizadas pelo professor de classe, responsável pelas crianças, 

durante o período em que o aluno esteve fazendo o desenho de formas.  

O professor realizou a contagem das incursões respiratórias em 60 segundos 

durante o traçado. Posteriormente identificou a qualidade da respiração apesar de não a 

mensurar. As incursões respiratórias foram medidas em três momentos do ano letivo: 

março, agosto e novembro de 2018. 

 

3.5 Observação de cadernos 

As crianças fazem seus registros nos cadernos dos conteúdos aprendidos em aula. 

No caso da escola não waldorf os cadernos são pautados e em parte fornecidos pelo 

governo do estado, na escola waldorf os cadernos não possuem pauta o que implica a 

própria criança expressar sua relação com o espaço e aprender a dimensioná-lo. 

A observação procura avaliar essa relação com o espaço em sua dimensão 

temporal, ou seja, no curso do ano letivo a fim de compreender o quanto o trabalho com 

traçado pode colaborar para manter essa prática. 

Foram solicitados os cadernos de linguagem e de matemática do início do ano, do 

meio do ano e outro do final do ano para observarmos através dos registros a direção, a 

posição e a linearidade do traçado na escrita seja alfabética seja numérica. Os cadernos 

na escola waldorf não possuem pauta, sendo o próprio aluno responsável pelo 

direcionamento da sua escrita. Abaixo são apresentados os critérios para observação e 

avaliação dos cadernos. Cada quesito foi avaliado como BOM, quando os critérios são 

plenamente satisfeitos; REGULAR, quando os quesitos se apresentam oscilando, por 

vezes mantendo os critérios do quesito e por vezes não alcançando o mesmo; ou 

INSATISFATÓRIO, quando os quesitos não foram atingidos nem mesmo parcialmente. 

a) Relação espacial na ocupação da folha: Forma como a criança realiza a escrita 

tanto das letras como dos números no que se refere ao uso do espaço da folha. 

A escrita se mostra mais ou menos centralizada. BOM para escrita 

centralizada. REGULAR quando há oscilação na centralização da escrita. 
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INSATISFATÓRIO quando a escrita está lateralizada. Todavia, essas 

observações foram classificadas considerando a idade cronológica e o ano 

escolar. 

b) Tamanho da letra: Observar se a letra se apresenta no tamanho grande ou 

pequeno, se surge exagero expressivo no tamanho para maior ou menor, e 

ainda se apresenta legibilidade. BOM para o tamanho regular observada 

legibilidade, de acordo com a idade cronológica. REGULAR quando não 

existe frequência no tamanho da letra, oscilando para maior ou menor, 

INSATISFATÓRIO quando foi mantido excessivamente grande ou pequeno. 

Para tanto consideramos o tamanho da letra segundo a idade e a preservação 

da equivalência na escrita do início ao final do ano letivo. 

c) Harmonia entre as letras que contém linha de haste e laçada: A escrita se 

expressa através de duas linhas mestras; haste em que não há cruzamentos e 

pressupõe uma regularidade mais retilínea (em relação a forma da letra) e a 

laçada onde a curva e o cruzamento se faz presente. A verificação aqui se 

refere ao equilíbrio no uso de ambas as linhas, apresentando a qualidade de 

nitidez em harmonia. 

d) Horizontalidade na escrita: Considerando que o caderno das crianças na escola 

waldorf não possuem pauta, o exercício da escrita deve regularizar um 

alinhamento em que a horizontalidade esteja presente. 

e) Fluxo expresso na ligação entre as letras (cursiva): A letra cursiva pressupõe 

uma linha contínua, sem interrupção. A isso chamamos de fluxo quando 

observamos se a escrita se fragmenta ou mantém um fluxo. BOM para 

visualização do fluxo. REGULAR quando o fluxo se apresenta descontínuo. 

INSATISFATÓRIO quando não há fluxo. 

f) Equilíbrio na continuidade das frases considerando o espaçamento vertical: 

Observamos se há o reconhecimento e o uso do parágrafo quando necessário 

adequadamente, obedecendo o registro esperado. BOM quando uma linha 

escrita se mantém distante, sem sobreposição e ainda há o reconhecimento do 

parágrafo. REGULAR quando a distância entre as linhas oscila, possibilitando 

por vez uma proximidade sobrepondo parte das palavras e não há o 

reconhecimento do parágrafo com frequência. INSATISFATÓRIO quando há 

sobreposição das linhas e não há reconhecimento do parágrafo. 
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g) Relação entre o paralelismo dos números na matemática: A presença explícita 

constante dos números obedecendo a rigor matemático a casa da unidade, 

dezena, centena, milhar e assim por diante. BOM quando a ordem no registro 

dos números mantém o rigor do valor posicional. REGULAR quando oscila 

no registro dos valores posicionais. INSATISFATÓRIO quando não há o 

reconhecimento do registro nos valores posicionais (unidade, dezena e 

centena). 

h) Espelhamento de números e letras: Observamos se há ou não o espelhamento 

gráfico das letras e números, incluso a troca de letras. BOM quando não há 

espelhamento e troca de letras e números. REGULAR quando ocorre uma 

oscilação na troca e no espelhamento de letras e números. INSATISFATÓRIO 

quando ocorre com frequência o espelhamento e a troca de letras e números. 

i) Correspondência do plano horizontal (cima e baixo) para armar as quatro 

operações: No que tange especificamente a matemática é necessário 

acompanhar se as quatro operações são escritas com o cuidado gráfico em 

obedecer a regra, a lei para compor o cálculo e em que a escrita ocorre na 

direção contrária, ou seja da direita para esquerda. É um quesito avaliado em 

consonância com o quesito G. BOM quando ocorre o registro dos números 

considerando a direção inversa da escrita. REGULAR quando ainda prevalece 

a oscilação no registro, trocando a posição dos números por haver confusão 

com a escrita das letras. INSATISFATÓRIO quando não obedece ao registro 

conforme previsto acima, fazendo-o com inversões nos números. 

j) Uso adequado do caderno no que se refere a continuidade da escrita e ou 

exercício da esquerda para direita: Observamos quando as páginas do caderno 

apresentam sequência e a ordem esperada, não havendo folhas em branco nem 

mesmo inversão na direção do registro. BOM quando não há folhas em branco 

de uma página apresentando a sequência e ordem nos registros. REGULAR 

quando a ordem da escrita apresenta-se oscilando quanto a sequência das 

páginas registradas. INSATISFATÓRIO quando não há ordem, folhas em 

branco aparecem sem manter a sequência esperada e ou a escrita ocorre na 

direção contrária, da direita para esquerda. 

Além disso, foram realizados estudos de caso a partir das observações realizadas 

nos encontros do grupo de estudo da pesquisa. Nessa situação, foram comparados 
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cadernos de língua portuguesa e matemática com os desenhos de formas, observando a 

maturidade do traçado no tempo, o desenvolvimento cognitivo na elaboração e 

conjugação de ideias, através de textos, a organização estética e estrutural na apresentação 

dos conteúdos de matemática e língua portuguesa. 

 

3.6 Análise estatística 

Os resultados foram analisados através de estatística descritiva e inferencial. 

Foram aplicado teste de postos de Wilcoxon para dados pareados; teste ANOVA com 

repetição para comparação de médias pareadas; e teste Mc Nemar para análise de 

proporções pareadas.  

 

3.7 Comitê de ética 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, através da Plataforma Brasil, sob o número CAAE 

91085418.2.0000.0065 e número de parecer 2.807.147.  

Cada família participante da pesquisa recebeu e assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) explicitado no Apêndice C. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Ressaltamos as evidências dos nossos resultados considerando a realidade de cada 

escola, sem o propósito de um procedimento comparativo deste estudo entre elas.  

 

4.1 Caracterização da amostra 

A amostra final foi composta por 89 crianças de escolas Waldorf e 85 crianças da 

escola pública. Na amostra Waldorf 51% são meninas e 49% meninos. Na escola pública 

49% são meninas e 51% são meninos. As idades variaram de 6 a 11 anos em ambas as 

escolas. O número de alunos por classe na escola Waldorf variou de 9 a 25, com uma 

média de 17 +/- 5 alunos/classe. Na escola Não Waldorf (pública) esse número variou de 

12 a 22, com média de 18 +/- 3 alunos/classe. A figura 5 apresenta a distribuição das 

crianças por ano escolar em cada escola. 

 

FIGURA 5: Distribuição das crianças, por ano escolar, em cada escola 

 

Participaram do estudo 10 professores, sendo 5 de escolas Waldorf e 5 da escola Não 

Waldorf (pública), todas mulheres, com exceção de um homem. Todos os professores são 

pedagogos, tendo 70% cursado pedagogia como primeira formação. Outros cursos como 
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direito, arquitetura, artes visuais, filosofia e ciência da computação também estão 

presentes na formação desses professores. 80% dos professores possuem cursos de 

extensão e especialização, destes três são cursos de pós-graduação. 

O questionário de satisfação foi composto por 21 perguntas, autorrespondido, com 

possibilidade de resposta variando entre 1 (que significa totalmente não correspondente) 

e 5 (significando plenamente correspondente). Um escore de satisfação foi calculado a 

partir da soma simples de todas as respostas. Dessa forma o resultado mínimo do escore 

é 21 e o máximo é 105. O escore de satisfação médio do grupo de professores Waldorf 

foi 92 +/- 4, nos professores não waldorf (pública) esse escore foi de 83 +/- 15.  

A questão que apresentou a menor pontuação em ambas as escolas foi “A sua 

remuneração corresponde ao seu trabalho?”, com valor mediano de 3 e Intervalo 

Interquartil de 1, no caso da escola Waldorf, e valor mediano de 2 e Intervalo Interquartil 

de 2,5, para a escola Não Waldorf. As maiores pontuações se deram nas perguntas 1, 6 e 

12 para os professores da escola Não Waldorf: “A escola é um bom local de trabalho?”, 

“As normas e procedimentos da escola são claras para você?”, “Você se sente 

entusiasmado pelos desafios do seu trabalho?”. No caso dos professores da escola 

Waldorf a pergunta que maior pontuou foi a questão 14: “O seu trabalho permite um 

autodesenvolvimento?”. Contudo, de uma forma geral as perguntas foram bem pontuadas, 

sendo a distribuição das respostas mais heterogêneas no caso da escola Não Waldorf. A 

tabela 1 abaixo apresenta a mediana e o Intervalo Interquartil (IQ) das respostas 

fornecidas pelos professores das escolas Waldorf e Não Waldorf, para cada uma das 

perguntas realizadas.  
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TABELA 1: Resultados das respostas para o questionário aplicado aos professores das 

escolas Waldorf e Não Waldorf, apresentando os valores de mediana (Med) e intervalo 

interquartil (IQ). 

 Pergunta Escola 

Waldorf 

Escola 

Não 

Waldorf 

  Med IQ Med IQ 

1 A escola é um bom local de trabalho? 5 1 5 1 

2 Os colegas ajudam-se mutualmente? 45 1,5 4 2,5 

3 Existe algum incentivo para o seu aperfeiçoamento profissional? 5 1,5 3 2 

4 O espaço da escola contribui para a organização do seu trabalho? 4 0,5 4 2 

5 Você se sente motivado para ir ao trabalho? 5 0,5 4 2 

6 As normas e procedimentos da escola são claras para você? 5 1 5 1 

7 Você está frequentemente atento e informado sobre os 

acontecimentos na escola? 

4 1 4 2 

8 A escola se preocupa com a comunidade? 5 1,5 5 2 

9 Você encontra apoio e colaboração de alguma instância 

administrativo/pedagógico na escola? 

5 1,5 5 2 

10 As condições de iluminação, ventilação e limpeza são adequadas? 5 1 4 1,5 

11 Você está satisfeito com o seu trabalho? 4 1 4 1 

12 Você se sente entusiasmado pelos desafios do seu trabalho? 5 0,5 5 1 

13 O seu trabalho é importante para a escola? 5 0,5 4 1,5 

14 O seu trabalho permite um autodesenvolvimento? 5 0 5 1,5 

15 O seu ambiente de trabalho inspira confiança? 5 1 4 2 

16 No seu ambiente de trabalho a comunicação é eficaz? 3 0,5 4 2 

17 Você se sente motivado para realizar as atividades do dia-a-dia? 5 1 4 1,5 

18 O quanto você é reconhecido no seu trabalho? 4 1 4 1,5 

19 
Você se sente respeitado no seu trabalho? 

5 0,5 5 1,5 

20 Quão satisfeito você está com a sua atual remuneração? 4 0 2 1,5 

21 A sua remuneração corresponde ao seu trabalho? 3 1 2 2,5 
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4.2 Análise de Equilíbrio 

Equilíbrio Estático e Dinâmico 

 

 

FIGURA 6: Medidas de equilíbrio estático e dinâmico em Março e Novembro de 2018: Romberg, 

Romberg-Barré, e Unterberguer, na escola Não Wadorf 

No caso da escola Não Waldorf temos que o teste de equilíbrio estático Romberg não 

apresentou uma diferença estatisticamente significante (McNemar, p>0,999). Já o teste 

de Romberg-Barré apresentou um aumento absoluto de 35 pontos percentuais no número 

de respostas positivas, sendo esta diferença estatisticamente significante (McNemar, 

p=0,001). Quanto ao teste de Unterberguer, o equilíbrio dinâmico mostrou um aumento 

absoluto de 12 pontos percentuais no número de respostas positivas, contudo essa 

diferença não foi estatisticamente significante (McNemar, p=0,167).  
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FIGURA 7: Medidas de equilíbrio estático e dinâmico em Março e Novembro de 2018: Romberg, 

Romberg-Barré, e Unterberguer, na escola Wadorf 

 

As medidas mensuradas na escola waldorf quanto ao equilíbrio estático Romberg 

revela, entre a primeira e a segunda medida, uma diminuição absoluta na amostra de 6 

pontos percentuais no número de positivos, porém essa diferença não é estatisticamente 

significante (McNemar, p=0,146). Situação semelhante foi observada na medida de 

equilíbrio Romberg-Barré, com uma diminuição absoluta de 6 pontos percentuais, sendo 

essa diferença não significante (McNemar, p=0,146). Quanto o equilíbrio dinâmico 

Unterberguer, foi observada uma diminuição absoluta de 27 pontos percentuais no 

número de positivos, sendo esta melhora estatisticamente significante (McNemar, 

p<0,001). 

 

Escala de Equilíbrio Pediátrico 

A figura 8 apresenta o Escore de Equilíbrio Pediátrico mensurados em março e 

novembro. Essa escala apresentou uma diferença no escore das crianças da escola Não 

Waldorf, medido no início e final do ano letivo, estatisticamente significante (Wilcoxon, 

p<0,001). Mesmo comportamento foi observado nas medidas de EEP da escola Waldorf 
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(Figura 9). No caso das crianças das escolas Waldorf a diferença estatisticamente 

significante no escore de EEP forneceu um valor descritivo de p=0,16 (teste de 

Wilcoxon). Em ambos os casos a soma dos postos negativos foram significantemente 

maiores que os positivos, indicando uma diminuição no valor dessa medida. 

 

FIGURA 8: Escore da Escala de Equilíbrio Pediátrico para a escola Não Waldorf 
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FIGURA 9: Escore da Escala de Equilíbrio Pediátrico para a escola Waldorf 

 

4.3 Instrumento de Avaliação Postural 

O teste de avaliação postural nos revelou uma perda da qualidade postural entre o 

período de março a dezembro de 2018 em crianças do 1º ao 5º ano na escola Não Waldorf 

(Figura 10). Esta diferença foi estatisticamente significante, tendo ocorrido um aumento 

no valor do escore (Wilcoxon, p=0,008). 
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FIGURA 10: Escore do Instrumento de Avaliação Postural para a escola Não Waldorf. 

 

Por outro lado, a qualidade da postura nas crianças das escolas Waldorf no mesmo 

período, apresentou uma melhora que foi estatisticamente significante (Wilcoxon, 

p=0,001) (Figura 11). Vemos que a variação dessa medida postural foi inverso nas duas 

escolas. 
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FIGURA 11: Escore do Instrumento de Avaliação Postural para a escola Waldorf 

 

4.4 Escore de Concentração 

A tabela 2 mostra um resumo das medidas realizadas com o questionário 

desenvolvido para avaliação de concentração e comportamento. A questão que mostrou 

maior diferença no tempo foi a questão 1, que aborda a maneira com que a criança se 

senta na carteira para escrever. Nesta questão, tínhamos que ao menos metade das 

crianças na escola pública se deitavam com a cabeça na mesa para escrever em março. Já 

em novembro o comportamento dominante foi cruzar as pernas. Somente 8 crianças se 

sentavam com os pés no chão e coluna ereta para escrever. Essas assim se mantiveram 

até novembro. 

No caso da escola Waldorf, tínhamos que em março 28 crianças se sentavam com 

os pés no chão e coluna ereta para escrever. Ao final do ano letivo 63 crianças 

apresentavam essa postura. A mediana variou do valor 1, em março, para o valor 0 em 

novembro.  
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TABELA 2: Resultado médio das avaliações para cada questão do questionário de 

avaliação de concentração e comportamento, para as crianças das escolas Waldorf e Não 

Waldorf, no início e no fim do ano letivo de 2018. 

 Pergunta Escola Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

Escola Não Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

  Início Fim Início Fim 

1. Como a criança costuma se sentar para 

escrever no caderno? a. Coluna reta e pés 

no chão (0); b. tronco e pernas relaxadas 

(1); c. deita ombros e cabeça na mesa (3); 

d. cruza as pernas (2); e. outros (3) 

1,4±1,1 

1 (2) 

0,4±0,7 

0 (1) 

1,9±1,1 

3 (2) 

1,7±1,1 

2 (2) 

2. Após a exercitação da escrita a criança 

costuma ficar: corada (0) ou pálida (1)? 

0,1±0,3 

0 (0) 

0,02±0,15 

0 (0) 

0,02±0,17 

0 (0) 

0,2±0,4 

0 (0) 

3. A criança tem atenção para ouvir as 

orientações da aula? SIM (0) NÃO (1) 

0,3±0,5 

0 (1) 

0,2±0,4 

0 (1) 

0,3±0,5 

0 (1) 

0,3±0,5 

0 (1) 

4. Quanto tempo a criança consegue se 

manter atenta à apresentação dos 

conteúdos?  Quase nunca (2) Pouco 

frequente (1) Muito frequente (2) 

0,4±0,6 

0 (1) 

0,4±0,6 

0 (1) 

0,7±0,6 

1 (1) 

0,6±0,70 

0 (1) 

5. A criança se levanta da cadeira durante a 

aula sem permissão? NÃO (0)  

SIM - Com que frequência? Às vezes (1) 

Frequentemente (2) 

0,6±0,7 

0 (1) 

0,3±0,5 

0 (0) 

0,3±0,5 

0 (1) 

0,4±0,5 

0 (1) 

6. A criança se balança na cadeira durante a 

aula? NÃO (0) 

SIM - Como? A. frente-trás (1), b. lateral 

(1),  c. só as pernas (1), d. só os pés(1), e. 

só o tronco (1), f.  corpo todo (3) 

0,7±1,1 

0 (1) 

0,1±0,5 

0 (0) 

0,5±0,5 

0 (1) 

0,2±0,4 

0 (0) 

Continua... 
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 Pergunta Escola Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

Escola Não Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

  Início Fim Início Fim 

7. A criança costuma ficar calçada na sala de 

aula? SIM (1) NÃO (0) 

0,02±0,15 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

0,02±0,14 

0 (0) 

0,07±0,30 

0 (0) 

8. Durante as atividades de escrita e/ou 

desenho, como está a mesa do aluno? a. 

muito organizada (0); b. Pouco organizada 

(1); c. Desorganizada (2).  

0,5±0,7 

0 (1) 

0,5±0,6 

0 (1) 

0,8±0,6 

1 (1) 

0,5±0,7 

0 (1) 

9. Quando é dada uma ordem à criança em 

que haja mais de um componente a ser 

feito ela cumpre toda a ordem na 

sequência ouvida? SIM (0) NÃO - a. ela 

cumpre a tarefa parcialmente (1); b.  ela 

não cumpre a tarefa pois esquece a 

orientação dada (2); c. outros (3) 

0,5±0,9 

0 (1) 

0,3±0,7 

0 (0) 

0,7±1,1 

0 (1) 

0,7±1,2 

0 (1) 

10. Como ela ocupa o espaço do caderno no 

desenho e na escrita? a. Usa todo o 

espaço para desenhar; b. centraliza o 

desenho; c. usa todo espaço para 

escrever; d. a letra é grande e o espaço 

disponível é insuficiente; e. centraliza a 

escrita; f. a letra é pequena e há uma 

sobra de espaço na folha (neste caso, 

indique o lado em que o espaço está 

ocupado D  E; CIMA   EMBAIXO   ; g. 

outros  

0,7±0,6 

1 (1) 

0,8±0,6 

1 (1) 

0,8±0,8 

1 (1) 

1,2±0,8 

1 (1) 

11. A criança faz cópia fiel ao texto da lousa em 

seu caderno independente da 

espacialidade usada? SIM (0) NÃO (1) 

0,2±0,4 

0 (0) 

0,1±0,3 

0 (0) 

0,2±0,4 

0 (0) 

0,06±0,23 

0 (0) 

Continua... 
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 Pergunta Escola Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

Escola Não Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

  Início Fim Início Fim 

12. A espacialidade do seu caderno interfere 

na forma de conceber a grafia? SIM (0) 

NÃO (1) 

0,5±0,5 

1 (1) 

0,3±0,50 

(1) 

0,9±0,2 

1 (0) 

0,7±0,5 

1 (1) 

13. O tempo gasto pelo aluno para escrita é: 

a. na média da classe (0); b. acima da 

média (1); c. abaixo da média (1). 

0,8±0,4 

1 (0) 

0,3±0,4 

0 (1) 

0,4±0,5 

0 (1) 

0,3±0,5 

0 (1) 

14. A criança é organizada com seus 

materiais? SIM (0) NÃO (1) 

0,2±0,4 

0 (0) 

0,2±0,4 

0 (0) 

0,3±0,5 

0 (1) 

0,3±0,4 

0 (1) 

15. A criança cumpre com assiduidade suas 

tarefas? SIM (0) NÃO (1) 

0,3±0,5 

0 (1) 

0,2±0,4 

0 (0) 

0,3±0,5 

0 (1) 

0,4±0,5 

0 (1) 

16. Quando ela anda na sala se esbarra nas 

mesas e cadeiras? A. com frequência (2); 

b. algumas vezes (1); c. não se esbarra 

(0). 

0,3±0,6 

0 (0) 

0,2±0,4 

0 (0) 

0,5±0,6 

0 (1) 

0,2±0,5 

0 (0) 

17. A criança tem algum problema de visão? 

SIM (0) NÃO (1) 

0,08±0,3 

0 (0) 

0,06±0,24 

0 (0) 

0,04±0,19 

0 (0) 

0,04±0,19 

0 (0) 

18. A criança tem algum problema auditivo? 

SIM (0) NÃO (1) 

0,03±0,2 

0 (0) 

0,04±0,21 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

19. A criança tem algum problema ou 

dificuldade motora? SIM (0) NÃO (1) 

0,02±0,3 

0 (0) 

0,04±0,2 

0 (0) 

0,02±0,14 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

20. A criança tem pés chato? SIM (0) NÃO (1) 0,08±0,3 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

0,1±0,3 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

21. A criança tem alguma deficiência física? 

SIM (0) NÃO (1) 

0,01±0,11 

0 (0) 

0,02±0,15 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

Continua... 
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 Pergunta Escola Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

Escola Não Waldorf 

Média ± desvio 

Mediana (IQ) 

  Início Fim Início Fim 

22. Assinale abaixo os movimentos, se 

existirem, que são realizados pela 

criança: a. pular corda; b. andar de perna 

de pau; c. subir em árvore; d. descer de 

árvore; e. pular/saltar; f. girar; g. correr; 

h. caminhar; i. outros. 

0,7±0,9 

0 (1,5) 

0,7±0,90 

(2) 

1,1±0,4 

1 (0) 

0,2±0,4 

0 (0) 

23. Assinale a dominância do órgão abaixo: 

a. Olho D  E,  b. ouvido D   E , c. Mãos D  E 

, e d. Pé D  E . 

0,6±0,7 

0 (1) 

0,5±0,7 

0 (1) 

0,0 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

24. A criança faz a pinça corretamente para 

pegar no lápis? SIM (0)  NÃO (1) 

0,3±0,5 

0 (1) 

0,2±0,4 

0 (0) 

0,0 

0 (0) 

0,04±0,20 

0 (0) 

25. A criança faz desenho livre 

espontaneamente? a. Diariamente (0); b. 

2 x por semana (0); c. 3 x por semana (0); 

d. esporadicamente (1); e. não desenha 

(2) 

0,5±0,6 

0 (1) 

0,4±0,6 

0 (1) 

0,4±0,5 

1 (1) 

0,3±0,5 

0 (1) 

 

Vemos na figura 12 que as crianças da escola Não Waldorf apresentaram um 

aumento no escore de concentração no período avaliado. Esse aumento foi 

estatisticamente significante ao nível de 5% e indica uma condição na qual as crianças se 

apresentam menos concentradas/organizadas (Figura 12). 
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FIGURA 12: Escore de concentração e comportamento para a escola Não Waldorf 

 

As crianças das escolas Waldorf apresentaram uma diminuição no escore de 

concentração entre o início e final do ano letivo, diferença que foi estatisticamente 

significante (Wilcoxon, p<0,001). Isso significa que as crianças melhoraram, na avaliação 

dos professores, seu comportamento, concentração e organização (Figura 13). 
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FIGURA 13: Escore de concentração e comportamento para a escola Waldorf 

 

4.5 Incursões Respiratórias  

As incursões respiratórias realizadas durante o ato de desenhar formas com as 

crianças das escolas Waldorf nos indicou uma diferença estatisticamente significante 

entre as três medidas (ANOVA, p<0,001). Vemos também que essa diminuição foi 

progressiva no tempo (Figura 14). 
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FIGURA 14: Incursões Respiratórias para as crianças da escola Waldorf 

 

4.6 Análise de Desempenho  

 

FIGURA 15: Gráfico de Desempenho das crianças da escola Não Waldorf 
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Vemos na figura 15 que na maioria das categorias as crianças foram avaliadas 

com desempenho Muito Bom em proporção próximo a 48%. O Desempenho Global 

foi considerado muito bom para 45,7% das crianças.  A categoria com pior 

desempenho foi a matemática. O melhor desempenho foi na categoria movimento, 

onde 53% das crianças foram avaliadas com desempenho Muito Bom. 

 

 

FIGURA 16: Gráfico de Desempenho das crianças da escola Waldorf 

 

A figura 16 mostra que na maioria das categorias as crianças foram consideradas 

com desempenho Muito Bom em proporção superior a 50%. O Desempenho Global foi 

considerado Muito Bom para 65% das crianças.  Assim como na escola Não Waldorf, a 

categoria com pior desempenho foi a matemática. Na categoria movimento vemos que 

97% das crianças foram consideradas com desempenho no mínimo BOM. O melhor 

desempenho foi na categoria comportamento. 

 

4.7 Estudos de caso – Análise dos desenhos e cadernos das crianças  

A análise dos desenhos somado ao relato dos professores mostrou alteração 

durante o processo letivo de atuação do projeto. Todavia, a expressão maior se deu no 
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período final da execução e conclusão desta pesquisa, ou seja, em novembro e dezembro 

de 2018. 

Os desenhos foram realizados diariamente com procedimentos já esclarecidos 

anteriormente. Os professores relataram nos encontros de estudo o quanto foi difícil e,  

simultaneamente proveitoso, o exercício em manter os procedimentos para elaboração 

das formas como a postura física da criança, a observação da execução silenciosa do 

traçado pelas mãos, as quais inicialmente traçavam com maior agilidade, mas sem a 

presença do zelo suficiente, o que na discussão mostrou ser uma falta de atenção, além de 

muitas não alcançarem o silêncio de imediato. No entanto com a repetição rítmica do 

exercício proposto, os professores relataram uma mudança no comportamento das 

crianças para desenhar, isso no que tange a pega do lápis, a observação durante o ato em 

traçar, bem como a posição da cabeça, braço e coluna e o tempo usado para processar 

todo trabalho e finalizá-lo, além do silêncio conquistado para todo tempo de trabalho e a 

estética final.  

Ainda foi relatado pelos professores uma mudança, em especial nas salas do 3º 4º 

e 5º ano, quanto ao tempo do silêncio e atenção às atividades diversas curriculares tanto 

no momento de ater, escutar as orientações para o trabalho quanto ao momento em que 

realizaram o mesmo. Isso nos aponta uma mudança de comportamento individual 

refletida no social. 

As crianças conquistaram de modo geral uma relação maior com o espaçamento 

para o uso da escrita e cálculo. Isto nos é indicado através dos desenhos, pois os mesmos 

revelam um amplo uso da folha de modo alcançar melhor a centralização da imagem e 

uma distribuição espacial. Em muitos casos foi observado o repasse nos desenhos, ou 

seja, a criança traçava novamente a linha passando sobre a anterior. 

Houve um caso curioso no 5º ano na qual a aluna apresentava déficit de 

crescimento - aos 10 anos e 08 meses possuía uma idade óssea de 7 anos e 10 meses. Uma 

diferença de aproximadamente três anos a menos. Durante o período de 4 anos envolveu-

se com um tratamento junto a sua pediatra em que exercícios, alimentação, vitaminas 

entre outros compôs uma prática na vida da criança. No entanto não houve nenhuma 

alteração no diagnóstico. A criança frequentava a mesma escola waldorf desde a educação 

infantil. O quadro parecia se manter estável quando sua altura e constituição física 
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representava a imagem de uma criança de 2º ano escolar, junto a isso seu comportamento 

emocional expressava continuamente irritabilidade e ansiedade, ainda havia certo 

comprometimento com a frequência escolar. Durante os primeiros meses de 2018 

aumentou a frequência escolar, desenvolveu as atividades numa crescente disposição. Em 

julho desse mesmo ano retornou ao pediatra, este a mediu e observou seu corpo, seu 

semblante, notando sinais diferenciados. Quando mediu constatou o crescimento saliente 

em curto período, assim a criança passou por novos exames radiológicos e foi constatado 

um aumento de 4 cm na idade óssea. A pediatra manifestou ser um dado quantitativo 

importante pelo tempo de 5 meses em atividade e sem medicação (Apêndice D). A família 

e a professora da sala relataram mudança emocional na criança nesse mesmo período, 

apreciando as atividades, maior calma e diminuição da ansiedade. Este foi um caso em 

que os desenhos foram observados durante todo ano além da escrita no caderno. 

Durante os encontros do grupo de estudo a pesquisadora, conjuntamente com os 

professores e todo o grupo observou aproximadamente vinte e quatro desenhos referentes 

as cinco salas do 1º ao 5º ano, a cada reunião de estudo. Segue abaixo alguns dos desenhos 

observados durante o estudo no grupo de pesquisa. O nome das crianças foi preservado, 

sendo estas identificadas aqui como crianças A e B.  

 

Exemplos de desenhos e cadernos do 1º ano 

A criança A em março quando este estudo começou apresentava 7 anos e 3 

meses, em setembro 7 anos e 10 meses. 
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FIGURA 17: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança A, do 1º ano: (a) e (c) 

Desenhos de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança A 

Acima obtemos os desenhos de formas traçado por uma criança do 1º ano em dois 

momentos distintos; abril e setembro de 2018 (Figura 17b e 17d). Os desenhos de 

referência ilustrados na figura 17 (como nas seguintes) são os desenhos que foram 

elaborados pela pesquisadora e trabalhados em classe pelos professores (Figura 17a e 

17c).  

No primeiro exemplo em abril/2018, o desenho referência mostra a configuração 

de três desenhos em um, ou seja, três partes diferenciadas quando da esquerda para direita 

temos presença de três curvas voltadas para o centro, a direita, sendo a orientação do 

desenho feito da maior para menor, da esquerda para direita seguida por três linhas retas 

verticais paralelas e três retas horizontais espaçadas do modo a compreender o espaço 

abrangente de toda figura. Todos os desenhos foram traçados na folha A3. 
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A criança A realiza todas três partes do desenho, mas na sequência em que a curva 

precede a reta, mostra-se uma sinuosa tendência a reticular a linha, especialmente no 

centro quando a curva se torna um cumprimento vertical central, saliente, detalhe para a 

linha base inferior quando a criança estende a linha como uma extensão horizontal. A 

última curva, menor atende melhor a referência apresentada. Ainda observamos uma 

busca de ajuste no repasse pelas linhas todas, mas demonstrando quebras. Na segunda 

parte do desenho onde as três retas verticais se mostram as duas últimas estão em tamanho 

diferentes, sendo a última linha iniciando mais acima e se unindo abaixo com a segunda 

paralela. Na terceira parte do desenho quando as linhas se horizontalizam, a proposta 

segue com um resultado similar a segunda parte, onde ao fazer o traço do repasse as retas 

estão em desconexão, sobretudo o espaçamento tem uma sutil correspondência espacial 

entre as três linhas, mas não equivale a mesma distância proposta pelo desenho de 

referência. 

Observando a figura 17d, o segundo desenho realizado em setembro/2018, vemos 

que a figura nos parece conter maior simplicidade em relação a primeira, realizada em 

abril, porém, o desenho contém linhas diagonais em direção oposta. Podemos constatar 

uma figura mais centralizada, em que o repasse não foi feito, portanto a imagem do 

desenho transparece com maior nitidez. As retas diagonais do lado esquerdo estão mais 

precisas e o distanciamento espacial entre elas são correspondentes. Ao lado direito ambas 

as linhas não chegam na altura equivalente do lado esquerdo, as retas se mostram com 

sutil sinuosidade, especialmente a primeira de cima para baixo, exatamente como foi 

orientado o traçado. A distância entre as linhas diagonais da direita se equivale, porém 

nota-se menor distanciamento em relação ao lado oposto. O traçado se fez de cima para 

baixo em ambos os lados, o traço foi rompido para o desenho como previsto, mas os 

pontos do princípio não se encontram. Enquanto o desenho superior a linha da direita se 

sobrepõe a linha da esquerda, abaixo a tentativa de encontro apresenta um suave 

cruzamento. O desenho de forma está limpo na folha, sem rasuras. 
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FIGURA 18: Exemplo da escrita da criança A, do 1º ano, em setembro de 2018 

 

FIGURA 19: Exemplo da escrita da criança A e B, do 1º ano: (a) setembro/2018, (b) em 

março/2018, e (c) outubro/2018 
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Observando as folhas em que ocorre a escrita no caderno de linguagem em que há 

presença dos traços apreendidos no trabalho com desenho de formas, temos também dois 

momentos (Figuras 18 e 19); o primeiro feito em março/2018 (“A rocha rola”) e o 

segundo em setembro/2018 (“Quati quer sua quota de queijo”). 

Na primeira escrita temos uma frase curta contendo três partes; um artigo e duas 

palavras (Figura 19b). A escrita feita em letra bastão, maiúscula como segue o programa 

das escolas waldorf, nos mostra a ocupação apenas na parte inferior da folha do caderno, 

sendo todo restante aberto, em branco. A letra está no tamanho grande, mas legível; a 

letra R apresenta tamanho diferenciado em relação as demais letras. A letra A na palavra 

ROCHA, assim como a letra R, está pequena e na palavra ROLA se mantém. A letra O 

na primeira palavra está aberta e na segunda fechada, apesar da suave ruptura na linha. 

A segunda escrita (Figura 18) expressa uma frase em três partes, ou seja, 

distribuída em três “linhas” diferentes (“Quati quer sua quota do queijo”). Observamos 

boa regularidade espacial entre as supostas linhas, as três partes escritas. As letras 

mostram tamanho equivalente, apesar da última palavra - “queijo”, indicar as duas letras 

finais diminuírem o tamanho (J e O), se deslocando um pouco para cima em relação as 

primeiras letras. A letra Q na primeira palavra Quati e na última Queijo apresentam-se 

com uma quebra no traço ondular acima. 

A criança B em março quando o estudo iniciou apresentava 7 anos e 2 meses, em 

outubro 7 anos e 9 meses. 
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FIGURA 20: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança B, do 1º ano: (a) e (c) 

Desenhos de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança B 

Obtemos na figura 20 exemplos de desenhos de forma da criança B do 1º ano. O 

desenho realizado em abril/2018 possui quatro linhas horizontais crescentes considerando 

do menor acima, para maior abaixo, esta foi a sequência desenhada (Figura 20b). 

  Vemos na figura que as linhas possuem regularidade, estão centralizadas na folha 

A3 e correspondem ao espaçamento uma a outra. Não observamos um repasse no traçado, 

o mesmo se apresenta num traço contínuo. Podemos afirmar a presença da nitidez do 

traçado, assim o desenho se configura no todo e não somente em partes. 

O segundo desenho, figura 20d, feito em setembro/2018 possui duas linhas 

diagonais desenhadas de cima para baixo em direção oposta (desenho equivalente a 

criança A). O tamanho está mediano portanto não se mostra completamente centralizado, 

há um espaço maior acima e no lado direito. No entanto a elaboração do traço mostra-se 

contínuo sem fragmentação da linha. Não há repasse, o desenho está nítido e a figura 

transparece a equivalência da proposta apresentada pelo professor, apesar do tamanho 
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diminuir em relação ao primeiro feito em abril. Portanto, ambas as folhas mostram nitidez 

sem rasuras. 

Quanto a escrita realizada no caderno de linguagem, sendo a primeira (“A rocha 

rola”) feita em março/2018, figura 19b, contendo três partes; um artigo e duas palavras, 

observamos regularidade no tamanho das letras maiúsculas, mas o espaço usado ocupa 

principalmente do meio da folha para baixo, portanto, não centralizado. Na figura 19 (c), 

temos a segunda folha escrita em três linhas, em outubro/2018, apresenta duas frases 

simples e curtas (“Homero é húngaro” e “Homem honesto e habilidoso”). Ambas 

possuem regularidade no tamanho das letras, correspondência quanto a escrita horizontal, 

continuidade da linha e limpeza. Há nitidez no conjunto das frases. O espaçamento entre 

as linhas é regular, mantendo equilíbrio espacial, iniciando a primeira frase acima a 

segunda no meio e sua continuidade abaixo. 

 

Exemplos de desenhos e cadernos do 2º ano 

         A criança A em abril/2018 apresentava 7 anos e 6 meses e em outubro 8 

anos completos. 
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FIGURA 21: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança A, do 2º ano: (a) e (c) 

Desenhos de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança A 

 

Vemos na figura 21 que os desenhos realizados pela criança A em abril e outubro 

de 2018 possuem como princípio o espelhamento horizontal, sendo que a presença do 

eixo divide o plano em cima e baixo. O desenho apresenta um traço espiral iniciando no 

lado esquerdo do ponto abrindo uma curva voltada para esquerda, crescendo para cima, 

em seguida desce e se volta para dentro espiralando em duas voltas a direita. O mesmo 

deve ser feito abaixo de modo espelhado. É importante informar que o desenho é feito 

primeiro acima do eixo, exemplificado pela professora na lousa e realizado pela criança 

na folha. É esperado que a criança reconheça a falta do seu complemento na parte de 

baixo e lá desenhe o espelho da forma. 
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Vemos na figura 21b que criança A movimentou a linha espiral inicial com mais 

de uma volta de modo crescente e decresceu na segunda espiral chegando a manter as 

duas voltas. No entanto não corresponde a referência, mostrando haver mais voltas na 

primeira parte do que necessário. Ainda no repasse deslocou a linha, apresentando uma 

duplicidade inexistente. No traçado abaixo manteve duas voltas, aumentou o tamanho da 

curva na segunda parte e ainda traçou junto ao eixo, enquanto acima o primeiro traço se 

manteve distante do eixo, mas no repasse a distância se desfez. Não alcançou o 

espelhamento e a simetria. A linha do eixo não está retilínea. 

O segundo desenho feito em outubro/2018 (Figura 21d), apresenta o mesmo 

princípio onde o eixo é horizontal e o desenho contém uma curva espiral na primeira 

parte, apesar do repasse não consistir em uma linha sobre a outra, originando uma linha 

dupla, o desenho possui nitidez e limpeza, não há rasura, mas não houve o espelhamento 

e o traçado se mantém distante do eixo como está o desenho referência. 

 

FIGURA 22: Exemplos da escrita da criança A do 2º ano em (a) abril de 2018 e (b) outubro de 

2018 
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O caderno de linguagem apresenta em abril/2018 uma página onde uma frase foi 

escrita acompanhada por um desenho ilustrativo correspondente ao tema (“Uma gotinha 

morava numa nuvem”). 

A ilustração ocupa a maior parte do espaço da folha. A frase escrita não obedece 

a uma regularidade horizontal harmônica. Algumas letras estão pintadas, no traço foi feito 

mais de um repasse evidenciando força na linha a qual vai perdendo sua característica e 

se mistura com a ilustração. O tamanho das letras bastão maiúscula é grande e não 

correspondem ao traço quando é reto vertical ou horizontal ou ainda diagonal, ou seja, os 

traços formando letras e palavras mostram inclinação ora para direita ora para esquerda. 

A segunda escrita feita em outubro/2018 (Figura 22b) contém um pequeno texto 

em que aparece a letra de imprensa minúscula seguida da letra bastão maiúscula no início 

da frase (“As árvores logo crescem sob o sol que tanto brilha. São irmãs queridas. Dentro 

da mesma família”). A ilustração ocupa a parte média inferior da folha, o que significa a 

parte superior ter sido usada para a escrita do pequeno texto. As letras demonstradas 

possuem tamanho regular. Há nitidez na escrita e não foi feito repasse sobre as letras. 

Apesar das palavras não alcançarem ainda melhor regularidade na horizontalidade 

registrada, estão límpidas, sem rasuras demonstrando leveza no traçado, o mesmo se passa 

com o desenho ilustrativo. As letras que são caracterizadas pela união da linha reta e curva 

como é o caso da letra L maiúscula e a letra r minúscula expressam uma irregularidade, 

com tendência em inclinar para direita. A altura da caixa na escrita minúscula mostra-se 

pouco comprometida em algumas palavras; é o caso das palavras Dentro e Queridas. O 

espaçamento entre as palavras requer uma estrela amarela. As três primeiras frases 

mantêm equivalência espacial, a distância entre uma suposta linha e outra para a frase ser 

escrita está correspondente, mas a última frase se distancia em relação as anteriores. 
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FIGURA 23: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança B, do 2º ano: (a) e (c) 

Desenhos de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança B 

 

A figura 23 apresenta desenhos onde uma linha de eixo vertical separa em 

esquerda e direita. Uma reta partindo próximo ao eixo desce em diagonal para esquerda 

até próximo do meio do eixo e logo inverte a direção voltando-se em diagonal para direita, 

aproximando-se da linha do eixo novamente. Isso é feito no lado direito, todavia 

espelhando o lado esquerdo. Os desenhos de forma foram realizados em março e maio de 

2018. 

No primeiro desenho feito em março/2018, a criança B manteve ambas as linhas 

desenhadas afastadas do eixo como foi orientado. As retas descendentes de ambos os 
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lados, da parte média inferior, mantêm a linha retilínea com melhor regularidade do que 

as linhas retas iniciais partindo de cima e chegando ao meio com maior dificuldade na 

retidão. Houve repasse sobre todas as linhas deixando-as duplas. O desenho alcança o 

espelhamento e se aproxima da simetria, a distância do traçado no lado direito superior é 

menor em relação ao lado esquerdo superior, o mesmo ocorre abaixo. 

O segundo desenho feito em maio/2018 apresenta um eixo vertical (Figura 23d). 

O traçado mostra a presença de linha vertical, diagonal e uma curva aberta entre elas 

voltada para o centro. A criança B conseguiu espelhar e manter grande afastamento do 

traçado na esquerda e na direita da linha central, o eixo, porém similar. Ao iniciar o traço 

com uma pequena reta vertical percebe-se diferença entre os lados, o lado esquerdo está 

mais curto que o direito, a curva seguida mostra maior regularidade no lado direito, mas 

as diagonais sequentes estão mais firmes no lado esquerdo e encerram com grande 

proximidade sua equivalência espelhada. O desenho ocupou o espaço da folha A3 

apresentando larga extensão. O lado esquerdo possui borrões sutis abaixo e ao lado do 

traçado. Houve repasse sobre as linhas. 

 

FIGURA 24: Exemplos da escrita da criança B do 2º ano em (a) abril de 2018 e (b) outubro de 2018 

A figura 24a mostra a imagem de um texto escrito em abril/2018 no caderno de 

linguagem, da criança B do 2º ano. A escrita contendo cinco linhas apresenta um tamanho 

grande nas letras maiúsculas, além de ocupar a parte superior da folha enquanto na parte 
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inferior encontramos uma pequena ilustração, envolvida por cores pintadas por toda 

página, incluso a escrita do texto logo abaixo. Não há repasse e sobreposição sobre as 

letras, mas estão inclinadas para esquerda, voltadas para parte superior do lado direito. A 

escrita está nítida, mas toda página é nublada com muita pintura. 

No segundo exemplo no caderno de linguagem feito no mês de outubro/2018 

podemos observar o texto contendo seis linhas sem a presença da ilustração, sem rasura 

e a folha branca abaixo do texto está límpida, facilitando a visualização do conteúdo. Há 

presença das letras minúsculas de imprensa e estas foram elaboradas com mais de uma 

cor. As seis linhas estão escritas de modo inclinado, pendente para esquerda e a 

proximidade das linhas possui um curto espaço entre elas, mas não se sobrepõe. Não 

observamos quebra no traçado e repasse sobre ele. 

A criança B em abril/2018 estava com 8 anos completos e em outubro com 8 anos 

e 6 meses.  
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Exemplos de desenhos do 3º ano 

A criança A em abril/2018 havia completado 9 anos. 

 

FIGURA 25: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança A, do 3º ano: (a) e (c) Desenhos 

de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança A 

 

Os desenhos apresentados na figura 25 foram realizados em abril e setembro/2018. 

O primeiro mostra uma sequência de linha de onda formando curvas em três faixas numa 

folha A3 (figura 25b). Observamos uma sutil diferença no aumento da linha de onda da 

primeira para a terceira faixa. Não há repasse sobre as linhas e tão pouco quebra entre 

elas.  

No segundo desenho (Figura 25d) consta alternância da linha de haste e laçada, 

maior e menor além do espelhamento horizontal. Podemos observar um ritmo crescente 

ocupando a folha A3. Houve um leve repasse sobre as linhas. O traçado na parte superior 

possui leve inclinação para direita, enquanto seu espelho abaixo possui maior 

regularidade. O desenho está nítido e sem rasura. 
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FIGURA 26: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança B, do 3º ano: (a) Desenhos de 

Referência do professor, (b) e (c) desenhos da criança B 

O Desenho de Forma apresentado na figura 26a foi realizado em dois momentos 

diferentes no mesmo mês, ou seja, na primeira e quarta semana de março. A figura 26b 

realizado pela criança B, indica uma dificuldade no espelhamento e na simetria. O 

desenho da espiral inicia de fora para dentro no sentido anti-horário. Observamos que a 

criança B traçou a linha na folha A3 mantendo distância do eixo no lado esquerdo, porém 

o mesmo não ocorre no lado direito. A espiral possui duas voltas e está abaixo do meio 

da folha. A criança B não alcançou o espelhamento e a simetria nessa figura. Na quarta 

semana o mesmo desenho é elaborado apresentando o espelho no lado direito, apesar das 

duas voltas não serem bem caracterizadas, o desenho mantém afastamento do eixo como 

esperado. O desenho está nítido e sem rasura. 

A criança B em setembro de 2018 apresentava 9 anos e 11 meses. No caso do 

terceiro ano não foi possível coletar os registros no caderno de linguagem. 
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Exemplos de desenhos e cadernos do 4º ano  

A criança A em maio de 2018 apresentava 8 anos e 4 meses 

 

FIGURA 27: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança A, do 4º ano: (a) e (c) Desenhos 

de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança A1 

 
1 Nesta figura, para que a imagem se tornasse legível, os desenhos da criança foram reforçados através 

da pintura dos pixels. 
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Os desenhos do 4º ano apresentados na figura 27 mostram lemniscatas com 

inversões, ambas verticais. As linhas possuem cruzamento dinâmico através de quatro 

laçadas em que se espelham no plano horizontal, cima e baixo, sendo duas laçadas 

voltadas para cima e duas voltadas para baixo. 

Observa-se que o desenho feito pela criança A na 1ª semana de maio de 2018 

(Figura 27b) usando grafite, se mostra desalinhado e sem organização espacial. Vemos 

que no desenho de referência temos linhas em cruzamento dinâmico através de quatro 

laçadas em que se espelham no plano horizontal, cima e baixo, sendo duas laçadas 

voltadas para cima e duas voltadas para baixo. Contudo, no desenho da criança o início e 

o fim do traçado se confundem provocando um embaraço visual, faltando compreensão 

em discerni-los. A ocupação do espaço pela linha se mostra mais próximo da base 

inferior, restando maior espaço superior. Faltou centralização e continuidade no traço, o 

fluxo. 

Na 4ª semana do mesmo mês o mesmo desenho foi elaborado pela mesma criança. 

Neste vemos que a figura da lemniscata está presente (vide figura 27d), sendo possível 

discernir os cruzamentos e os espelhos das laçadas realizados. A criança A ocupou o 

espaço da folha A3 de modo mais equitativo em relação as quatro posições da folha; 

acima, abaixo, a esquerda e a direita, assim o desenho de forma se mostra grande e sem 

repasse sobre as linhas. 

 Novamente, não foi possível coletar os registros no caderno da criança neste caso. 
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FIGURA 28: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança B, do 4º ano: (a) e (c) Desenhos 

de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança B 

As figuras 28b e 28d apresentam o desenho da criança B realizado em dois 

momentos diferentes. O primeiro na 1ª semana de agosto/2018 e o segundo na 4ª semana 

do mesmo mês. A figura da espiral feita no sentido anti-horário possui cinco voltas e cada 
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uma está distante da outra, portanto não se sobrepõe. O desenho ocupa toda folha A3 e 

apresenta quebra na linha, sendo feita uma tentativa de religação no repasse. A margem 

acima e a cada lado foi mantida, o mesmo não ocorre na parte inferior. O desenho está 

nítido mantendo condições de visualização. 

O segundo desenho, traçado quatro semanas depois, possui sete voltas espiralando 

a linha também no sentido anti-horário. Este desenho possui fluxo, sem haver quebras na 

linha, ocupa toda folha A3 de cima abaixo com uma pequena margem em ambos os lados 

e acima e abaixo. Não houve o repasse. 

 

FIGURA 29: Exemplos de imagens do caderno de matemática da criança B do 4º ano em (a) 

março e (b) novembro de 2018 

O registro a partir do 4º ano nas escolas waldorf são feitos em cadernos verticais. 

No caso da matemática é possível adquirir o caderno quadriculado a critério do professor.  

Vemos na figura 29 que a criança B apresenta seu registro em caderno 

quadriculado em dois momentos diferentes; o primeiro em março/2018 (Figura 29a) e o 

segundo em novembro/2018 (Figura 29b). 

A escrita matemática no mês de março/2018 (Figura 29a) está desordenada sem 

corresponder ao espaço quadricular do caderno. Os números não estão inseridos cada um 
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dentro de um quadrado, o sinal da operação da multiplicação está maior que o número ao 

lado. A escrita cursiva acompanha a linha, sendo apenas uma palavra em exceção 

(“integral”). A visualização geral da folha apresenta oscilação quanto ao tamanho das 

palavras e certa rasura. 

Em novembro/2018 (Figura 29b) o registro no caderno de matemática feito em 

folha quadricular apresentam números ordenados no espaço do quadrado, mostrando 

alinhamento na sequência numérica. Ocorre uma pequena rasura ao lado esquerdo 

superior da página. Os números não contêm quebra na linha traçada. Há nitidez na 

visualização da folha e boa distribuição espacial. 
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FIGURA 30: Exemplos de escrita da criança B, 4º ano. (a) Cópia no caderno em abril/2018; (b) 

Produção de texto coletivo, novembro/2018; e (c) Produção de texto próprio em novembro de 2018 

Na figura 30 a escrita no caderno de linguagem corresponde a escrita em 

abril/2018 (Figura 30a) e dois momentos no mesmo mês de novembro, sendo espaçado 

por três semanas (Figura 30b e 30c). O primeiro registro foi feito em conjunto com a 

professora e todos os alunos, por tratar-se de um texto coletivo (Figura 30b). O segundo 
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apresenta um texto próprio (Figura 30c), pela primeira vez a criança B aceita e realiza a 

escrita sem cópia, a partir da sua própria compreensão sobre o conteúdo proposto. 

O texto coletivo (Figura 30b) possui margem regular acima, abaixo e ao lado 

esquerdo, as frases se dispõem no espaçamento regular. A letra está nítida e não se 

sobrepõe, as palavras foram escritas em letra cursiva usando a caneta tinteiro, podemos 

observar a presença do fluxo nas palavras, pois as letras não possuem linhas quebradas, 

com alguma exceção como a palavra “bochecha”. Percebemos a falta do corte na letra T 

em algumas palavras. No entanto a escrita está nítida com boa visualização na leitura. 

O texto próprio (Figura 30c) escrito em lápis grafite na quarta semana de 

novembro apresenta espaçamento nas margens de cima, abaixo e no lado esquerdo, mas 

o mesmo não ocorre ao lado direito. As treze linhas mantêm o mesmo espaçamento e 

observamos regularidade no tamanho da letra e presença do fluxo. A escrita permite uma 

visualização regular com bom discernimento entre as palavras e frases, todavia o 

conteúdo do texto está pouco compreensível, percebemos muitos erros ortográficos 

comprometendo a compreensão. 

A criança B em março de 2018 apresentava 10 anos completos. Em agosto de 

2018, 10 anos e 5 meses e em novembro 10 anos e 8 meses. 

 

Exemplos de desenhos e cadernos do 5º ano 

A criança A em abril/2018 já havia completado 11 anos. 
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FIGURA 31: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança A, do 5º ano: (a) e (c) Desenhos 

de Referência do professor, (b) e (d) desenhos da criança A 

Os desenhos de forma do 5º ano têm como princípio norteador do currículo 

waldorf a lemniscata horizontal e as metamorfoses. Todos os desenhos apresentados na 

figura 31 foram traçados na folha A3 em abril/2018, sendo espaçado em três semanas. 

Observamos no desenho feito no início de abril (Figura 31a) uma linha curva 

voltada para dentro no lado direito, iniciando pelo lado esquerdo (esta foi a proposta do 

movimento e da direção ao traçar). Porém, a criança A iniciou do ponto no lado direito 

(Figura 31b) voltando a curva para cima, passando abaixo no lado esquerdo e finalizando 

no encontro com o ponto inicial. O traço está bem-marcado, expressando força, mantendo 

um tamanho pequeno e não chegando ao suave espiralar como proposto o desenho de 

referência. O espaço ocupado da folha A3 foi central, sobrando boa parte em branco 

devido ao tamanho pequeno da forma. Houve repasse sobre a linha mais de uma vez 

eliminando a possibilidade de se reconhecer qualquer quebra na linha. 

No final de abril de 2018 (Figura 31d) a figura da lemniscata horizontal, iniciando 

da esquerda para direita, foi feita em tamanho grande, mas as inversões apesar de 
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realizadas não se encontram simétricas. Houve repasse com força o que provocou 

duplicidade na linha. O desenho mostra-se legível. 

 

FIGURA 32: Exemplos de escrita da criança A, 5º ano. (a) Cópia no caderno em fevereiro/2018; 

e (b) Escrita em agosto/2018 

Na figura 32a a imagem do texto escrito em fevereiro/2018 revela obedecer a 

margem apenas no espaço superior e inferior, sendo os lados esquerdo e direito 

comprometidos pelo fraseamento, parcial ou total. O tamanho da letra pequena não 

permite total legibilidade, ainda observamos linhas irregulares, oscilando ora para cima 

ora para baixo. Há presença de pequenas rasuras, especialmente no início e final da 

página. 

Na figura 32b vemos que o texto registrado em agosto/2018, mostra uma 

uniformidade na letra, sem rasuras, correspondendo ao espaçamento entre as linhas de 

modo equivalente. O conteúdo está centralizado e no pé da página contém uma ilustração. 

Observa-se a presença de fluxo na construção das palavras e frases. 
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FIGURA 33: Exemplo de Desenhos de Formas de referência e da criança B, do 5º ano: (a), (c) e (e) 

Desenhos de Referência do professor, (b), (d) e (f) desenhos da criança B2 

Vemos na figura 33b (conforme referência 33a) que a criança B realizou o traçado 

da lemniscata horizontal no final de abril/2018, apresentando boa ocupação da folha A3. 

O desenho não se expressa de modo a caracterizar a figura nitidamente, pois o início da 

mesma no lado esquerdo mostra regularidade no princípio, mas ao cruzar o centro e passar 

a mesma linha para o lado direito essa diminui no tamanho, comprometendo o espaço 

entre elas. Assim não observamos correspondência simétrica entre os lados, além das 

 
2 Nesta figura, para que a imagem se tornasse legível, o desenho (b) da criança foram reforçados através 

da pintura dos pixels. 
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linhas se sobreporem ora na esquerda, ora na direita. O desenho está em um lado nítido, 

e no outro não. Na visualização falta discernir com exatidão a imagem das linhas. 

O segundo desenho realizado em maio/2018 (Figura 33c) tem como princípio uma 

metamorfose em cinco partes. Apesar da orientação enfatizar a folha A3 na posição 

horizontal, a criança B a fez na posição vertical (Figura 33d). A lemniscata nos parece 

estar sendo contida por um círculo. Este se mostra nesta construção com quebra nas linhas 

nas cinco partes, no entanto, após o repasse sobre a linha na última parte da figura, a 

quebra foi solucionada com a presença do fluxo. Observando na posição elaborada pela 

criança, ou seja, na vertical, percebemos a parte inferior da folha em branco, sendo 

ocupada apenas a parte superior da mesma. 

Um terceiro desenho foi proposto (Figura 33e) e observado, este feito em 

novembro/2018 (Figura 33f). A figura do labirinto apresenta boa ocupação da folha, 

permitindo uma margem invisível a direita e a esquerda, menor acima e abaixo maior. A 

visualização do desenho de forma nos permite identificar nitidez, presença de fluxo após 

pequena quebra, mas quando feito o repasse com suavidade esta quebra foi solucionada. 

O espaçamento entre as linhas na construção do labirinto, ora reta, ora curva, apresenta 

regularidade, onde a diferença maior está na parte superior da figura. 
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FIGURA 34: Exemplos de escrita da criança B, 5º ano. (a) Cópia no caderno em fevereiro/2018; 

e (b) Escrita em agosto/2018 

Em fevereiro/2018 a letra da criança B mostra-se pequena (Figura 34a), por vezes 

diminui um pouco e logo retorna ao tamanho inicial. A margem não se mostra acima e ao 

lado direito e esquerdo. Surge pequena rasura nas últimas linhas, algumas palavras como 

“barco”, “percebeu” e “bons” tiveram quebra na linha, perdendo o fluxo. Algumas letras 

deformam, como o B e o R, fazendo oscilar a posição da letra na horizontalidade da 

escrita. 

Em agosto/2018 (Figura 34b) observamos no texto a presença da margem, o 

espaçamento regular entre as linhas escritas, um fluxo contínuo e letras mais retilíneas 

com a presença de haste e arredondada na presença da laçada. Observamos boa nitidez 

no contexto sem presença de rasura. A letra cursiva obedece aos espaços fechados e 

abertos, como o caso da letra O (fechada) e da letra C (aberta). 

Em fevereiro de 2018 a criança B apresentava 10 anos e 3 meses e em agosto de 2018, 

10 anos e 6 meses. 

  

 4.8 Avaliação de Cadernos 

Foram avaliados segundo os critérios descritos na metodologia, de forma pareada, 

18 cadernos de matemática e 32 de língua portuguesa. As tabelas 3 e 4 apresentam o 

resumo dos resultados de matemática e português, respectivamente. 

Ao observar a tabela 3 vemos que em todas as categorias possíveis houve melhora. 

A categoria em que as crianças foram melhor pontuadas foi Relação entre paralelismo 

dos números, na qual todos os cadernos foram avaliados como BOM. Ocorreu uma piora 

na avaliação do caderno nas categorias Ocupação do espaço no caderno e 

Horizontalidade na escrita. Em ambos os casos a criança avaliada como BOM tornou-se 

REGULAR. A melhoria em todas as categorias foi acima ou igual a 50%. Em seis de dez 

categorias avaliadas a melhoria foi de 67% ou mais. 

A tabela 2 mostra que em todas as categorias houve melhora. Em nenhuma 

categoria houve piora na avaliação. Com exceção da categoria Harmonia entre haste e 

laçada, todas as outras apresentaram melhoras acima ou igual a 50%. A categoria 
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Tamanho de letra era no início a que apresentava maior número de crianças com 

dificuldades (13 de 16). Contudo, ao final do processo as 13 crianças mostraram melhora.  
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TABELA 3: Avaliação de cadernos de matemática. 

MATEMÁTICA 

(9 cadernos pareados) 

ANTES DEPOIS % Cadernos 

Bons 

% Melhora 

B R I B R I 

Espelhamento das letras e 

números e troca de letras 

7 2 0 8 1 0 83 50 

O uso do caderno para 

escrita ou exercício 

esquerda para direita 

4 5 0 9 0 0 72 100 

Relação entre paralelismo 

dos números 

9 0 0 9 0 0 100 0 

Correspondência ao plano 

horizontal para armar as 

operações matemáticas 

3 6 0 8 1 0 61 83 

Ocupação do espaço no 

caderno 

6 3 0 8 1 0 78 67 

Tamanho de letra 5 3 1 8 1 0 72 75 

Horizontalidade na escrita 7 2 0 7 2 0 78 0 

Equilíbrio e continuidade 

de frases considerando 

espaçamento vertical 

3 6 0 7 2 0 56 67 

Fluxo da letra * 1 3 0 3 1 0 50 67 

Harmonia entre haste e 

laçada * 

0 3 1 1 3 0 13 50 

* Estes critérios foram avaliados apenas nos cadernos de 4º e 5º anos (oito cadernos foram observados). 
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TABELA 4: Avaliação dos cadernos de Língua Portuguesa. 

PORTUGUÊS 

(16 cadernos pareados) 

ANTES DEPOIS % Cadernos 

Bons 

% Melhora 

B R I B R I 

Espelhamento das letras e 

números e troca de letras 

14 2 0 16 0 0 94 100 

O uso do caderno para 

escrita ou exercício 

esquerda para direita 

12 4 0 14 2 0 81 50 

Ocupação do espaço no 

caderno 

9 6 1 14 2 0 72 67 

Tamanho de letra 3 12 1 15 1 0 56 100 

Horizontalidade na escrita 12 4 0 15 1 0 84 75 

Equilíbrio e continuidade 

de frases considerando 

espaçamento vertical 

8 6 2 12 4 0 63 50 

Fluxo da letra * 1 6 0 6 1 0 50 83 

Harmonia entre haste e 

laçada * 

0 7 0 3 4 0 21 43 

* Estes critérios foram avaliados apenas nos cadernos de 4º e 5º anos (quatorze cadernos foram observados). 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O escritor não convida quem o lê a reencontrar o que já sabia, mas toca nas 

significações existentes para torná-las destoantes, estranhas, e para conquistar, 

por virtude desta estranheza, uma nova harmonia. Marilena Chauí (2002) 

 

No presente estudo apresentamos diversas modalidades observacionais para 

aquisição de um panorama nítido a respeito da prática pedagógica realizada nas escolas 

waldorf e não waldorf no estado de São Paulo. Nossa pesquisa mostrou resultados 

significantes na categoria postural, no equilíbrio dinâmico, nas incursões respiratórias e 

na concentração quando desenvolvidas junto as crianças em três momentos distintos do 

ano letivo, considerando o olhar focal no Desenho de formas como tema exclusivo na 

pedagogia waldorf. 

O Desenho de formas é a arte do desenho terapêutico voltado para o 

crescimento e para aprendizagem, que se baseia na ciência pedagógica de 

Rudolf Steiner (Guerranic, 2018). 

Discorrer sobre o tema proposto exige desafios considerando a restrição na 

investigação científica, devido a inexistência de estudos acerca do Desenho de Formas. 

Contudo houve um acelerado crescimento científico para com o tema geral da Pedagogia 

Waldorf; em dez anos (2011-2021) foram publicados trinta artigos obtendo a pedagogia 

waldorf como palavra-chave, um crescimento exponencial (Webofscience, Scielo, 

Pubmed). Quando usamos Rudolf Steiner como palavra-chave obtemos setenta e nove 

artigos, neste mesmo período de 2011-2021, sendo quarenta publicados nos últimos cinco 

anos. O crescente ensejo pela investigação em que a ciência da saúde se depara com as 

perguntas da ciência das Humanidades e vice-versa, produz a motivação para, através das 

respostas, emitir novas perguntas.   

A saúde pode ser considerada um fenômeno clínico e sociológico 

vivido culturalmente, no qual acredita-se, a educação se insere com papel 

fundamental (Minayo,1994). 

As medidas realizadas e observadas num contexto sócio pedagógico consideram 

a idade, ano escolar e o currículo como agregadores da motivação presente para analisar 
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seriamente os resultados obtidos, ainda que estes não possuem objetivo comparativo, mas 

evidenciam qualidades diferenciais próprias para maior profundidade no tema. 

As mensurações físicas como equilíbrio indicaram em sua generalidade um ganho 

em especial no equilíbrio dinâmico para as crianças da escola Waldorf. Estas ganharam 

maior equilíbrio entre a primeira e a terceira medida, uma diferença absoluta de 27 pontos 

percentuais. No caso do equilíbrio estático referente a medida Romberg não observamos 

diferença estatisticamente significante tanto nas escolas Waldorf quanto na escola Não 

Waldorf.   

Por outro lado, as crianças da escola Não Waldorf (pública) apresentaram uma 

piora no equilíbrio estático de Romberg-Barré. No equilíbrio dinâmico de Unterberguer, 

embora com diferença não significante no tempo, chama a atenção o fato de 85% das 

crianças apresentarem resultado positivo. 

Embora os resultados de equilíbrio da escola Não Waldorf possam ser 

corroborados pela Escala de Equilíbrio Pediátrico, na qual observamos uma diminuição 

estatisticamente significante no valor desse escore, o mesmo não acontece com as 

medidas da escola Waldorf. Nessas últimas as crianças apresentaram uma melhora no 

equilíbrio dinâmico que é confrontado com o resultado da Escala de Equilíbrio Pediátrica, 

na qual, a exemplo do que aconteceu na escola Não Waldorf, ocorreu uma diminuição 

estatisticamente significante. Vale notar que a EEP apresenta em sua composição uma 

mescla de equilíbrio estático e dinâmico, não se norteando simplesmente por uma 

classificação ou outra. 

É do conhecimento dos educadores a necessidade do equilíbrio para o 

desenvolvimento de atividades motoras e cognitivas junto as crianças. Considerando a 

BNCC o currículo modelado a partir de novos estudos apresenta variantes na abordagem 

dos temas curriculares para o desenvolvimento pedagógico. Em março de 2018 os 

educadores brasileiros mergulharam atentamente à Base Nacional Comum Curricular, em 

especial a categoria educação infantil e ensino fundamental, para compreender os 

possíveis impactos à educação brasileira. Em dezembro do mesmo ano o ministro da 

educação Rossieli Soares homologou o documento. Neste, o currículo no ensino 

fundamental o qual nos compete analisar neste estudo, predispõe uma carga horária anual 

de 800 h e 200 dias letivos. O currículo foi dividido em cinco partes: Linguagem, 
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Matemática, Ciência da natureza, Ciência da humanidade e Ensino religioso. Segundo 

Cassirer, a noção de espaço, para dar vazão as atividades diversas, também se apresenta 

na linguagem em sua diversidade de metáforas para explicar movimento ou posições 

(Cassirer, 2001). 

Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em cinco áreas do 

conhecimento. Essas áreas, como bem aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/2010, 

favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes 

componentes curriculares (Brasil, 2010). Elas se intersectam na formação dos 

alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios 

construídos e sistematizados nos diversos componentes. Do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental considerado “anos iniciais” e “anos finais” serão divididos 

em: Linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências da humanidade, e 

ensino religioso não obrigatório, mas ofertado.  

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase) 

As artes e a educação física estão compartimentadas na primeira parte, na 

categoria da linguagem. Por um lado, o educador pode compreender essas áreas a fins 

numa relação entre os corpos como linguagem de significância, mas por outro lado 

restringe a carga horária disponível e sua autonomia para gerenciá-la. 

Na prática as crianças da escola Não Waldorf são assistidas por duas aulas de 

educação física na semana com 40 minutos. Essas aulas podem ganhar flexibilidade para 

aumentar ou diminuir, segundo a necessidade da professora regente ou dos imprevistos 

como ausência docente.  

O currículo é o norteador do desenvolvimento dado às crianças pela escola, sua 

carga horária possibilita uma ênfase na compreensão da escala de prioridades quando 

inseridas como conteúdo para atingir o objetivo geral pedagógico em conjunto com a 

missão da instituição escolar. Podemos verificar através da BNCC o aspecto generalista 

curricular podendo abranger muitas áreas de atuação, deixando estas à liberdade de cada 

instituição administrar segundo as necessidades percebidas pelo conjunto de profissionais 

atuando diretamente com os planos pedagógicos.   

Durante o ano de 2018 desenvolvemos o projeto de pesquisa com as quatro 

escolas, sendo três Waldorf e uma Não Waldorf (pública). A proposta da pesquisa foi 

muito bem aceita por todos os professores, pelas instituições que participaram da reunião 

de apresentação do projeto em sua integra. Ali foi solicitado o compromisso da parceria 

de todos os professores envolvidos. No caso da escola pública, onde a pedagogia Waldorf 

é desconhecida, portanto não se aplica a metodologia, a didática e tão pouco a mesma 
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distribuição curricular para obtenção dos estudos junto as crianças, os professores 

escolhidos especialmente pela diretora da escola, a qual manifestou saber quais dentre 

todos docentes integrados na instituição, poderiam se comprometer considerando o 

estímulo próprio, o entusiasmo presente no seu cotidiano escolar e a participação nas 

reuniões pedagógicas indicadoras de profissionais interessados no desenvolvimento 

humano, e procedimentos diversos à prática comum realizada. Estes se mostraram 

interessados em conhecer o novo projeto. A partir de então a apresentação do mesmo 

despertava primeiramente curiosidade seguida de motivação para compreender no 

acompanhamento do ano de estudo os possíveis resultados como indicadores dos 

procedimentos pedagógicos necessários para viabilização de ajustes e auxílio às crianças 

de modo geral, pois segundo o relato de três das cinco professoras, as classes se 

compunham com casos em que as dificuldades de aprendizagem se mostraram altas e sem 

diagnóstico, portanto não considerada oficialmente um caso de inclusão escolar.  

Observando os resultados mensurados os professores da escola Não Waldorf se 

atentaram de modo surpreendente para estes, mas a medida do IAP (Instrumento de 

Avaliação Postural) foi a mais impactante, pois as crianças tiveram uma perda 

estatisticamente significante (p=0,008) na qualidade da sua postura física diante do seu 

desenvolvimento escolar. Esse resultado mobilizou os professores para uma observação 

maior e o diálogo com a pesquisadora se tornou um pouco mais consistente, 

especialmente a diretora da unidade juntamente com a coordenadora evidenciaram um 

forte interesse em compreender e desenvolver alguma estratégia de ação para ajudar as 

crianças a superar o quesito avaliado. 

No término da pesquisa o grupo de estudo organizou em 30 de março de 2019 

uma oficina de Desenho de Formas com a equipe docente da escola Não Waldorf “Luís 

Elias Attiê” quando 32 professores incluindo a diretora e coordenadora pedagógica, 

estiveram presentes além dos professores da escola Waldorf Guayi, e todos os integrantes 

do grupo de pesquisa para desenvolver um encontro na manhã de sábado, no espaço 

semirrural da escola Waldorf Guayi em Embu das Artes. As quatro horas de workshop 

iniciaram com movimento, canto, jogos lúdicos e um poema recitativo para centrar o tema 

principal do encontro (Figura 35). 

A seguir a pesquisadora introduziu o tema do Desenho de Formas discorrendo 

sobre a importância do movimento, do traçado a relação deste com o preparo e a intensa 
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observação na capacidade da criança em se ater para apresentação dos conteúdos através 

da visão e da audição, mas também por meio do movimento humano (Figura 36). Logo, 

todos os professores participantes posicionaram seus corpos para traçar as linhas 

propostas, do mais simples ao mais complexo traçado. Houve uma observação específica 

dos desenhos realizados, orientação relativa ao uso do material, a postura, e as possíveis 

intervenções quando necessárias (Figura 37). 

 

FIGURA 35: Encontro pedagógico entre professores da escola da Escola Estadual Luís Elias 

Attiê e Escola Waldorf Guayi, em Embu das Artes 

 

O intermeio pedagógico possibilitou cada participante trocar informações, erguer 

perguntas, problematizar os recursos e considerar as dificuldades acerca do conhecimento 

do tema. Os professores waldorf presentes contribuíram com suas experiências, 

compartilhando-as (Apêndice E). 
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FIGURA 36: Fundamento e Prática do Desenho de Formas com os professores da escola da 

Escola Estadual Luís Elias Attiê, na Escola Waldorf Guayi - Embu das Artes 

Segue abaixo alguns relatos dos professores participantes do encontro 

pedagógico: 

Professor 1: “Este encontro foi prazeroso e vai me ajudar muito em minha prática 

cotidiana, pois despertou um novo olhar humano para a criança”. 

Professor 2: “Transformar é se movimentar. Se movimentar é transformar. Sigo 

pensando nesse contexto”. 

Professor 3: “Descobri que posso ainda aprender a ensinar e ensinar aprendendo a ver”.  
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FIGURA 37: Experimentando o traçado de linhas retas verticais e horizontais durante o encontro 

pedagógico com os professores da escola da Escola Estadual Luís Elias Attiê, na Escola Waldorf Guayi - 

Embu das Artes 

Apesar de não constar nos objetivos deste trabalho, é importante relatar a 

apresentação dos procedimentos e das técnicas referentes a prática do Desenho de Formas 

para os professores da escola pública (Não Waldorf). Estes se relacionaram 

pedagogicamente com as dificuldades das crianças no âmbito metodológico a partir desta 

pesquisa, e a motivação nascente a partir desse encontro entre a pesquisadora, os cinco 

professores, a diretora e a coordenadora da Escola Estadual Luís Elias Attiê foi grande e 

surpreendente. De modo que o desdobramento da pesquisa nos indicou a possibilidade de 

inserção desta parte realizada a fim de apresentar o interesse dos professores em conjugar 

uma parceria entre as escolas, tendo como intermediadora a pesquisadora deste trabalho. 

O ambiente escolar é um espaço social em que diferentes culturas se expressam e 

se mesclam. As diferenças possibilitam a ampliação perceptiva do mundo, incluindo suas 
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dificuldades e características desafiantes. Eis um sugestivo conteúdo a ofertar às crianças, 

independente da filosofia educacional. 

Em contraste, ambientes de sala de aula que enfatizam o domínio individual e 

o auto aperfeiçoamento, a colaboração, a importância do esforço, e os 

interesses individuais os alunos ajudam os adolescentes a manter ou aumentar 

as percepções. O ambiente de sala de aula, atenção o feedback do professor, as 

atividades de aprendizagem fornecidas pelos alunos e a natureza das 

comparações sociais são frequentemente influenciadas pela cultura escolar e 

filosofia educacional. (Dorfman, Fortur, 2019). 

Por outro lado, o currículo das escolas Waldorf mantendo o eixo da BNCC agrega 

o elemento artístico não apenas nos conteúdos curriculares, mas como prática 

metodológica seguida pela observação dos docentes. 

Desta forma os mesmos componentes das áreas estudadas se desdobram em 

atividades em que ora a imagem ora o movimento norteia o procedimento pedagógico 

docente. O Desenho de Formas refere-se ao tema específico desta pedagogia em que 

unifica ambos os elementos para atuar no preparo da escrita, na sua manutenção estética, 

estrutural da mesma e no prenuncio da geometria como conteúdo artístico para o 

desenvolvimento da cognição.  

Todo trabalho é precedido pela condução do movimento com sentido, seja através 

de danças, exercícios físicos, desafios em circuitos entre outros, disponibilizando o corpo 

físico através da sua área motora para uma conexão com a cognição, em que o pensar 

central á ativado primeiramente pela força imaginativa seguida para o pensamento 

cognitivo e relacional. Compreendemos aqui uma possível relação entre o movimento e 

o pensamento. 

Willian James também descreveu, em 1890, um circuito neuronal que 

antecipava as consequências sensoriais do movimento. Para os atos 

perceptivos haveria um ponto de partida determinado por um objeto complexo 

(a presa por exemplo) mas a representação organizada internamente pelo 

organismo não se restringiria a esta relação circunstancial. Isso significa que o 

ato perceptivo poderia prever também o que ainda não havia ocorrido. Assim, 

depois da simulação inicial haveria uma espécie de adaptação a estimulações 

futuras passíveis de serem caracterizadas por conduções perceptivas. Era 

preciso, portanto, suprimir a dissociação entre percepção e ação. Com base 

nestes estudos, Berthoz propôs o entendimento da percepção como uma ação 

simulada e o movimento como nosso sexto sentido. (Greiner, 2010) 

 

(...) Portanto, apenas criaturas com certas habilidades corporais podem ser 

percebedores do tipo que somos. O movimento próprio depende dos modos de 

percepção da consciência. Mas a propriocepção e a autoconsciência 
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perspectiva são habilidades que nos relacionam não apensa com o próprio 

organismo, mas com o entorno. (Greiner, 2010) 

A concepção dada por Greiner sobre a percepção enfatiza a participação do 

movimento para que o cérebro possa construir uma representação interna do mundo. 

Assim uma espécie de diálogo ocorre entre os membros e o cérebro através do movimento 

rastreado pelas linhas após todo corpo sentir a força da volição para mover-se. 

 As mensurações realizadas nas crianças das escolas Waldorf mostraram curiosas 

diferenças; primeiramente o equilíbrio estático não apresentou nenhuma significância 

neste estudo, mas o equilíbrio dinâmico apontou uma melhora nesta categoria (p<0,001). 

O teste de Unterberguer avalia a capacidade da criança manter-se ativa em equilíbrio após 

a orientação ter sido dada uma única vez. A capacidade de escuta não foi avaliada neste 

estudo, mas nota-se que os dados apresentados nos indicam um aumento na capacidade 

de equilibrar-se sem apoio. Uma atenção concentrada associada a escuta se presta a maior 

investigação neste caso. 

Constatamos que as crianças das escolas Waldorf apresentaram melhor equilíbrio 

dinâmico. Esse dinamismo poderá se reverter no aumento da capacidade de escuta? 

Podemos pensar numa possível relação entre a audição ativa quando o corpo está em 

repouso e a capacidade em equilibrar o mesmo corpo em movimento? 

 Neste estudo as crianças da escola Não Waldorf mostraram uma diminuição em 

sua capacidade de equilíbrio estático no teste de Romberg-Barré (p=0,001). O que 

possibilitou as crianças da escola Não Waldorf apresentarem essa perda de equilíbrio? 

Considerando as atividades de jogos recreativos como parte substancial do conteúdo das 

aulas de educação física, não seria necessário revisitar as dinâmicas das aulas inserindo 

uma carga horária de ginástica superior ao que está sendo dado? Quanto em quantidade 

de horas e qualidade de movimento está sendo ofertado às crianças durante seu dia 

escolar? 

Estruturas antropológicas bem estabelecidas são úteis para dar sentido a outras 

culturas, mas outras culturas também podem fornecer “recursos críticos para o 

desenvolvimento de nossas próprias epistemes” (Robertson, 2011: 598) 

 

 A postura ereta deve ser desenvolvida no tempo da escolaridade a fim de colaborar 

com os ajustes harmoniosos no corpo humano. O teste IAP (Instrumento de Avaliação 

Postural) mostrou um ganho na qualidade postural das crianças das escolas Waldorf 
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(p<0,001). Assim, entre a primeira e a terceira medida percebemos uma organização no 

âmbito físico.  

 O projeto de pesquisa indicou, entre outros, uma observação seguida de uma 

orientação específica para o trabalho com a atividade do desenho de formas nas escolas 

Waldorf. Embora a prática de Desenho de Formas seja uma indicação para todas as 

escolas Waldorf do mundo, em geral, esta atividade não é desenvolvida com a ênfase que 

foi aplicada ao projeto, ou seja, não realizam esta atividade diariamente. No entanto o 

projeto assume e indica esse aspecto norteador para observação diferenciada do 

comumente. Nesta atividade o procedimento suscita uma orientação postural cuidadosa 

para as crianças no ato de traçar linhas. O exercício tem como precedente nas três 

primeiras séries do ensino fundamental a indicação orientada para caminhar sobre a linha 

em que os pés marquem o ritmo sendo o direito a frente e tendo o esquerdo encostado no 

calcanhar. Este ato de caminhar deve ser lento quando o tronco se apruma e, portanto, se 

ajusta de modo mais retilíneo, porém flexível. 

 Uma vez que essas crianças atuam no início da manhã com procedimentos 

similares e cultivam o hábito no ano letivo em acompanhar esse procedimento físico a 

atividades voltadas para escrita e cálculos especialmente, podemos considerar aqui o 

hábito instalado no ritmo das aulas como elementos agregadores e estimuladores do ajuste 

global postural? Podemos considerar esse hábito associado ao traçar linhas retas e curvas 

como algo que possibilita vivenciar a sensação destas em cada corporeidade? Essas 

questões nos estimula uma reflexão acerca do papel do Desenho de Formas na prática 

pedagógica como elemento terapêutico. 

 As incursões respiratórias foram medidas no ato de desenhar as formas, portanto 

somente nas escolas Waldorf. O resultado apresentou um panorama geral em que as 

crianças diminuíram suas incursões durante essa atividade. A principal diferença se 

mostra entre a primeira e a segunda medida, ou seja, entre o mês de março e agosto de 

2018. Isso nos fornece como referência uma diminuição progressiva no tempo.  

A incursão respiratória foi reduzida durante o traçado das linhas, isso nos 

possibilita investigar o quanto as crianças reduziram suas incursões durante a escrita. 

Segundo o relato dos professores o tempo de escrita foi modificado, ou seja, passaram a 

realizar os registros em seus cadernos em menos tempo, todavia mais focadas, atentas 
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com menores recortes de pausas o que até então significava para alguns uma lentidão no 

término dos registros. Essa relação entre tempo e incursão respiratória toca no ritmo, 

portanto, na circulação sanguínea. Curioso lembrar que os desenhos de formas são 

realizados após um período de aproximadamente 15 minutos de intensa movimentação 

corpórea, sabemos da alteração no fluxo sanguíneo quando o corpo entra em movimento.  

 Pode-se dizer que durante um período de exercício, o corpo humano sofre 

adaptações cardiovasculares e respiratórias a fim de atender às demandas 

aumentadas dos músculos ativos e, à medida que essas adaptações são 

repetidas, ocorrem modificações nesses músculos, permitindo que o organismo 

melhore o seu desempenho. Entram em ação processos fisiológicos e 

metabólicos, otimizando a distribuição de oxigênio pelos tecidos em atividade 

(Monteiro, Sobral Filho, 2005). 

 A respiração é a base vital para a manutenção da organização corpórea, física 

(Uhlig et al., 2015). Assim sendo, compreendemos a importância da harmonia 

respiratória para qualquer atividade realizada em que o corpo presente esteja sano, livre 

dos impedimentos quando esta harmonia não pôde existir. As crianças em que foram 

medidas as incursões respiratórias não apresentavam nenhuma anomalia respiratória 

evidente com algum diagnóstico. Contudo, alguns professores relataram no grupo de 

estudo, que crianças que costumeiramente apresentavam respiração oral, durante a 

execução do traçado do desenho de formas não a praticaram. 

A respiração oral na infância provoca consequências na função ventilatória na 

idade adulta, com diminuição na força muscular respiratória e na capacidade 

funcional ao exercício. (Milanesi et al., 2014) 

 

As reprovações escolares ocorrem por diversos motivos, e o último censo 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP BRASIL, 2013), em 2013, evidenciou que 6,1% dos escolares não 

conseguem avançar de série, sendo que um dos motivos se dá pela presença dos distúrbios 

de aprendizagem. A literatura descreveu diversos fatores para o seu surgimento, como as 

de ordem auditiva, de atenção, de relacionamento interpessoal, de conduta, de cognição, 

socioeconômico, histórico familiar, e também a respiração oral (Chedid, 2004; Ribeiro, 

2016). 

O escore da concentração apresentou uma mudança estatisticamente significante 

nas crianças das escolas Waldorf (p<0,001). As vinte e cinco perguntas respondidas pelos 
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professores regentes, em dois momentos distintos no ano, trouxeram à consciência a 

necessidade de uma observação mais apurada e consistente, já que as perguntas previam 

um acompanhamento no olhar do mestre para com o movimento manual desde a pega do 

lápis ao movimento corporal, como a maneira de sentar e se aquietar corporalmente.  

 “Foi exaustivo a aplicação do questionário”. Assim relataram os professores, 

especialmente da escola Não Waldorf, no final do ano, quando todos se dividiram para 

finalizar o ano letivo com descrições das avaliações e preencher o questionário de modo 

atento e cuidadoso. A carga horária dos professores na escola Waldorf é vasta, são 

integrais e dedicam seu horário para o trabalho pedagógico da classe e para a 

administração escolar. No caso da escola Não Waldorf a situação é diferente, mas não 

menos intenso, pois a carga horária pressupõe a muitos uma dupla jornada de trabalho. 

Neste quesito houve uma perda grande (26 alunos), pois muitas crianças da escola Não 

Waldorf foram transferidas ou “abandonaram” sua escolaridade sem qualquer 

justificativa por parte das famílias. 

 Observando a pesquisa do grau de satisfação dos professores, percebemos o 

quanto estes se sentem entusiasmados pelos desafios vividos, reconhecendo em seu 

trabalho a oportunidade para o autodesenvolvimento. Apesar da maioria considerar seu 

salário não correspondente ao trabalho realizado, este não justifica negligência para com 

as atividades escolares e pedagógicas. Constatamos dessa forma uma assiduidade para 

com a execução da observação necessária das crianças através dos registros do 

questionário. 

 Curioso notar que a pontuação no escore de concentração das crianças na escola 

Não Waldorf apresentou um leve aumento estatisticamente significante, indicando uma 

diminuição em seu padrão de atenção focal (ao nível de significância de 5%).  

 No caso da escola Waldorf, podemos pensar na correlação entre a medida das 

Incursões Respiratórias e o resultado do Escore da Concentração, considerando a força 

muscular usada durante o traçado das linhas retas e ou curvas, e o nervo óptico numa ação 

conjunta emergindo uma atenção potencializada. Será que as atividades aqui expressas 

originadas do movimento físico, e este uma vez manifesto de modo amplo, poderá 

contribuir para a plasticidade cerebral? Há fundamentos evidenciando positivamente 

(Doige, 2007). As crianças das escolas Waldorf apresentaram significativa mudança 
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nesses dois quesitos avaliados, sendo pertinente lembrar que o escore da concentração, 

medido através do questionário, apresenta perguntas as quais identificam a qualidade do 

movimento e da organização das crianças. Aqui nos parece que a atividade escoa para os 

movimentos espaciais do modo como o ser humano desenvolve no interior do seu 

organismo. 

O aumento da eficiência global considerando possibilidades ilimitadas de 

conexões entre os clustres. Assim qualquer área cerebral poderá se conectar a 

qualquer área da organização da rede. Esta vai se tornando mais complexa, já 

os clustres de áreas distintas vão se conectando é ilimitado. O mesmo neurônio 

hub localizado na área da broca, conecta clustres motores e sensoriais. Este 

hub ainda poderia se conectar com outros clustres de outras áreas no cérebro, 

cujos neurônios definiriam outros aspectos como estados emocionais 

vivenciais ligadas a essa ação, processados no sistema límbico e do hipocampo 

(Rocha, 2009). 

 Olhando os desenhos de formas realizados pelas crianças observadas nas reuniões 

de estudo do grupo de pesquisa, encontramos alterações expressivas no tempo. As 

crianças traçam em março, de modo geral uma linha sem firmeza, dificultando 

caracterizá-la como retilínea por exemplo, além da fragmentação, do curto traçado, do 

desalinhamento quando esta exigiu um eixo, e da centralização ampla e nítida. Durante a 

época similar ou precedente a esses desenhos, a escrita no caderno apresentou um 

resultado de equivalência quanto a concepção de ordem gráfica; a ausência de limpidez 

na página para realçar as letras, impediu que as palavras se evidenciassem. Tempos depois 

observando os desenhos progressivamente e simultaneamente os cadernos, encontramos: 

maior centralização gráfica do objeto apresentado; tamanho da letra menos oscilante; uma 

expressão marcante da linha, porém mais suave e longilínea; os fluxos nos desenhos e na 

escrita cursiva se mantiveram no final do ano; e a organização e limpeza se associaram 

de modo natural, sem intervenção do professor (como relatado). 

 Curiosamente as crianças se mostraram mais silenciosas para com as atividades 

propostas, organizadas em seus trabalhos, envolvidas com as propostas de modo 

diferente, estas manifestaram alegria em realizar ações como leitura e escrita, alcançando 

maior tempo de envolvimento nos exercícios propostos. Isto não caracteriza todas as 89 

crianças as quais desenharam formas diariamente, mas segundo os professores em seus 

relatos bimestrais, a maioria absoluta da classe apresentou mudanças importantes e 

qualitativas diante do estado em que se encontravam em fevereiro de 2018. Essas 

observações são corroboradas pelas avaliações de cadernos. 
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 Foram observadas três crianças a cada encontro de do grupo de estudos, sendo 

duas destas mantidas desde o princípio da pesquisa e uma o professor escolhia livremente 

a cada encontro considerando seu próprio critério. Foram aproximadamente quatro horas 

de observação e diálogo, a cada encontro, sobre essa descrição, gerando o 

aprofundamento nas indagações acerca do objeto observado. 

 A participação diversificada de profissionais no grupo de estudo desta pesquisa 

gerou a riqueza na investigação, considerando os casos como estudo in loco.   

  O desempenho global das crianças foi considerado bom, mas surge uma pergunta 

instigante para com os resultados gerais: Se a atividade do movimento na escola Não 

Waldorf se restringe especialmente a área da educação física, como esta categoria pôde 

manifestar melhor aproveitamento? Não nos seria possível traçar uma análise correta sem 

conhecer o critério compreendido e avaliado pelos professores da escola Não Waldorf. 

Estes podem avaliar o movimento como uma ação resultante do sentar/levantar com a 

permissão da autoridade da classe, isto se confirmado nos conduz a mudança do padrão 

deste conceito, entendendo-o como comportamento. Hipótese cuja qual não temos 

condições aqui de afirmar e avaliar. 

 Por outro lado, as crianças das escolas Waldorf obtiveram um resultado em seu 

desempenho satisfatório de modo globalizado. O quesito indicador de grande melhoria 

foi o comportamento seguido pela linguagem, enquanto o quesito de insuficiência maior 

foi a matemática. 

 Nas escolas Waldorf o movimento é prática diária do professor regente, além das 

aulas de jogos e outros componentes curriculares, assim as crianças são levadas a 

desenvolverem destreza em seus membros e através deles em toda corporeidade. No 

entanto o quesito movimento não foi uma categoria de destaque na avaliação de 

desempenho das crianças. Esse resultado obtido por uma avaliação no final do ano letivo 

de 2018, pode nos indicar algumas associações necessárias com o elemento da percepção 

presente no ser humano. 

Não há dúvida de que a afirmação de Merleau Ponty de que toda teoria do 

corpo já é uma teoria da percepção continua fundamental. No entanto, as 

explicações radicalizaram-se na medida em que mudou a noção de tempo. 

Assim, tornou-se plausível afirmar que hoje perceber já é um modo de agir. 

Alva Noé (2004) esclarece que a percepção não é algo que acontece para nós 

ou em nós. É algo que fazemos. O que percebemos é determinado pelo que 

fazemos, pelo que sabemos como fazer ou estamos prontos para fazer. Essas 



98 
 

 

ações são sutilmente diferentes entre si, mas intimamente relacionadas. 

(Greiner, 2010) 

 A criança continuou se movendo durante o ano escolar pela direção docente. 

Segundo os professores grande parte delas ordenaram seus movimentos, especialmente 

através dos membros superiores. Isto de certa maneira é demonstrado nos estudos dos 

desenhos observados e depois nos cadernos apresentados. No entanto não foi o quesito 

de maior desempenho. Haveria uma sutil relação entre esses espaços de tempo quando a 

pesquisa foi desenvolvida em que as crianças aumentaram sua percepção corporal através 

dos desenhos rastreando seus movimentos? Se essa percepção ocorreu em maior 

dimensão do que antes, o corpo em movimento se restringe a uma expressão nítida 

enquanto todo movimento escoa para as mãos? Se ocorre esse escoamento do movimento, 

o corpo realiza uma espécie de “pausa” para ação externa enquanto atenção se concentra 

na atividade manual? Será possível verificar o desdobramento desses movimentos de 

modo adequado num tempo a posteriori? 

A base da percepção é um conhecimento prático implícito dos modos como o 

movimento aciona mudanças na estimulação. Quando se coloca um óculos ou 

lentes distorcidas, por exemplo, os padrões de dependência entre movimento e 

estimulação são alterados. Os movimentos dos olhos e da cabeça originam 

mudanças antecipadas na estimulação sensória e o resultado não é “ver 

diferente”, mas falhar em ver. Criam-se lacunas entre a percepção da visão e a 

ação e por isso não se pode ver. (Greiner, 2010) 

 

 Percebemos uma mudança significativa no uso do espaço do caderno quadriculado 

de matemática num caso de estudo no 4º ano da escola Waldorf. Nasce a ordem, o traçado 

numérico é escrito respeitando a sincronia das linhas quadriculares. O mesmo, pode-se 

observar na construção do texto. Apesar da categoria matemática não ter sido um bom 

desempenho, aqui nos referimos a relação espacial, quando é exercitada de modo 

orientador através das linhas as quais também são usadas para denotar os símbolos 

matemáticos. Aqui podemos confirmar uma melhora. 

 A pesquisadora durante a visita nas escolas para realizar as mensurações, pôde 

observar a postura e a dinâmica geral do movimento das crianças das classes avaliadas. 

Na escola Não Waldorf houve maior visualização em dois momentos distintos: horário 

do recreio e na sala de aula, sentados durante a escrita e leitura. As crianças no recreio 

corriam num pátio fechado e se jogavam conjuntamente no chão, numa mescla de idades 

entre 6 e 11 anos, especialmente os meninos. Quando corriam no pátio o tronco se 
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inclinava ora demasiadamente para trás ora para frente, como se estivessem abaixados, 

num ângulo de aproximadamente 45º. 

 Na sala de aula foi possível verificar a posição em que se sentavam; muitos com 

a cabeça debruçada sobre a mesa, no caderno enquanto escreviam; por vezes os pés sobre 

outra cadeira, distantes do solo. Os olhos moviam-se lateralmente com a cabeça sobre a 

mesa para denotar o significado do conteúdo escrito na lousa. A leitura se fez ora com o 

caderno ora com o livro na posição vertical sobre a mesa, o que mostra uma dificuldade 

em transpor o plano vertical para o horizontal. Nenhuma observação quanto à postura foi 

feita por parte dos professores. A incidência maior se deu no 2º e 4º anos. 

 Nas escolas Waldorf a mesma observação foi realizada. No recreio as crianças 

corriam, saltavam corda, subiam em árvores, pulavam amarelinha, brincavam com água 

e areia ou terra, algumas levavam livro de história para baixo de uma árvore e lá se 

sentavam para ler sob a sombra, outras desenhavam com cores fortes em giz de cera ou 

lápis grosso na sala de aula com a porta aberta. Quando a criança corria o corpo 

apresentava um ângulo de aproximadamente 60o. 

 Na sala de aula a postura das crianças para escrever e ler mantinham, em geral, as 

mãos sobre a mesa, os pés sobre o chão, em alguns casos cruzados e voltados para trás, e 

a coluna mais retilínea quando escreviam. Algumas crianças das primeiras séries durante 

a leitura do caderno, o erguiam na posição vertical. 

 Se o ato de desenhar linhas retas e curvas expressa o movimento humano ao ser 

vivido pelo andar sobre a linha e depois grafado no papel através de uma postura 

adequada, orientada pelo professor (a partir da capacitação feita pela pesquisadora), será 

possível compreender o quão uma atividade motriz absorvida e canalizada para o traçado, 

poderá contribuir para o ajuste da postura física global, para aquisição do equilíbrio, para 

a concentração aumentar diante de uma nova atividade em que a volição deverá estar 

presente, para dispor emocionalmente e cognitivamente o aluno a desenvolver suas 

habilidades e ainda transformar o que foi inábil em hábil, as incapacidades em 

capacidades? 

 O silêncio corpóreo acompanhou cada aluno mantendo um silêncio oral. Durante 

o tempo usado para atividade a calma, a quietude prevaleceu se estendendo no tempo e 

na frequência da aula, resultando num comportamento mais acalentador, maior tempo na 
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atenção ao conteúdo apresentado em aula, a escuta e a prontidão para executar as 

orientações, além da visível mudança no andar e no correr enfrentando desafios motores, 

alcançando maior equilíbrio e ajuste postural. Segundo Miranda o corpo é um território 

conhecido e desconhecido (Miranda, 2002), como educadores investigar essa premissa é 

uma forma de colaborar com a consciência da geografia corporal na infância para seu 

florescer. 

 A escrita é uma atividade de fina motricidade e para ela se mostrar harmônica é 

necessário um preparo corporal, pois a escrita realizada na posição sentada exige boa 

tonicidade do tronco para sustentação da coluna e da cabeça, a bacia apoiada no assento, 

costas e pescoço alongados sem rigidez, braços apoiados na mesa, a cabeça, o 

comprimento dos braços juntamente com o olhar devem estar numa distância adequada 

da folha de papel, propiciando uma inclinação suave entre os olhos e a superfície do 

caderno, além da correta posição do punho para sustentar firmemente o lápis, oferecendo 

mobilidade flexível à mão, os dedos devem manter a sustentação do lápis, porém sem 

força rígida e sim sutil, ajudado pela total mobilidade do ombro, do antebraço, chegando 

aos dedos. 

 Os movimentos corporais incluindo as mãos servem também como um aspecto da 

ludicidade a fim de proporcionar um preparo à uma escrita sem estresse cognitivo e 

frustração emocional, assim o risco de gerar posturas inadequadas é sensivelmente menor, 

reconhecendo tão logo as mãos, seguidas da conjunção corporal, a orientação do comando 

motor ocorre automaticamente, mas com a participação de todo corpo.  

“As mãos são escultoras do nosso corpo” (Bertazzo, 2018). 

 

 Em março de 2019, após a conclusão da primeira grande etapa da pesquisa de 

campo, a pesquisadora elaborou uma síntese com os gráficos necessários apontando o 

resultado das mensurações e apresentou aos pais das crianças nas escolas parceiras da 

pesquisa através de uma palestra aberta à toda comunidade, conforme o compromisso 

firmado na apresentação deste projeto e a solicitação da autorização para o 

desenvolvimento do mesmo no início do ano letivo de 2018 (vide o TCLE, Apêndice C). 

Foram três palestras realizadas nas escolas Waldorf com duração de 1h40 cada, sendo 

duas no período noturno e uma na manhã de um sábado. No entanto na escola Não 
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Waldorf a apresentação se restringiu apenas aos professores participantes da pesquisa, a 

coordenadora e a diretora. O motivo desta restrição foi dado pela própria diretora da 

unidade, quando diante da dificuldade em reunir um horário possível com todos os 

envolvidos, sendo os professores atuantes em outras unidades educacionais, os pais 

trabalhadores e muitos subempregados, não tinham a participação desejada e esperada 

por todos os docentes na escola. Diante da realidade a qual parecia persistir nos últimos 

anos nas reuniões pedagógicas, a diretora optou por convidar apenas os professores da 

unidade. E neste encontro e desencontro apenas os cinco professores participantes 

puderam se comprometer no curto horário disponível. 

 A observação atenta dos professores da escola Não Waldorf aos resultados 

apresentados, gerou indagações e reflexões. Estas foram inicialmente compartilhadas 

com a pesquisadora, mas amadurecida entre os docentes em reunião pedagógica a 

posteriori.  

 Os professores parceiros desta unidade sentiram a necessidade em compreender 

melhor as causas que implicavam o resultado nas crianças, até certo ponto preocupante, 

após um ano de trabalho. Estes perceberam o quanto a dedicação pedagógica aos alunos 

estava voltada em especial, ao cumprimento dos conteúdos curriculares, a falta de 

oportunidade em dialogar com os pais, pois os mesmos em muitos casos, não 

compareciam à escola quando chamados.  

 Apesar da extensão em sua diversidade de cursos oferecidos pela secretaria de 

educação do Estado de São Paulo, os professores relataram insipiente o conhecimento 

obtido do ser humano. Essa afirmação gerou a pergunta por parte desse grupo: “Seria 

possível adquirir o conhecimento dos procedimentos pedagógicos envolvendo o trabalho 

com movimento e com o seu rastro, o desenho de formas?” 

 Diante da indagação reflexiva se oportunizou primeiramente o convite para o 

encontro sobre o tema motivador, Desenho de Forma (realizado em 30 de março de 2019 

conforme relatado anteriormente). Este, realizado, possibilitou outros encontros e 

reuniões com a pesquisadora com o objetivo de construir um diálogo e gerar a capacitação 

nos docentes da escola Não Waldorf, para este trabalho se multiplicar e ser o motivo do 

desdobramento de nossa pesquisa. 
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 As reuniões realizadas de modo espaçado durante o ano de 2019 propiciaram uma 

nova modelagem do projeto, possibilitando-o alcançar o interesse dos professores da 

escola Não Waldorf, não se restringindo apenas aos parceiros na fase anterior, mas 

globalizar os demais interessados. 

 Essa remodelagem garantiria uma capacitação em dois meses pela pesquisadora 

junto aos professores, quando desenvolveria os fundamentos do trabalho com Desenho 

de Formas, a prática e a apropriação do currículo de modo gradual. No momento seguir 

faria o acompanhamento semanal junto as classes e em reunião individual e grupal para 

orientação, observações, ajustes e esclarecimento geral do trabalho, certamente 

estimulando os professores ao estudo sobre o tema e sobre o movimento humano. 

 Dessa forma nasceu o desdobramento do projeto em uma segunda fase. Esta seria 

realizada no decurso do ano letivo de 2020 na própria unidade de ensino, zona oeste da 

cidade de São Paulo. Nesta fase manteríamos as cinco classes de 1º ao 5º ano, portanto 

cada série escolar estaria representada, bem como outras classes de séries equivalentes 

não participariam e poderiam se constituir em um grupo controle. 

 Uma nova apresentação a todos docentes em conjunto com a diretora e a 

coordenadora foi realizada em 10 de março de 2020. Foi organizado um quadro de horário 

próprio para estruturar a participação dos interessados e obter a orientação adequada da 

pesquisadora, além da lista de material necessário para essa capacitação inicial e o quadro 

visualizado com os temas estudados durante os encontros. 

 No entanto dia 17 de março de 2020 foi anunciado a pandemia no Brasil e com 

ela a orientação da quarentena. Segundo a portaria 343 publicada em 18/03/2020, que 

dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto 

durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus - COVID-19. 

(https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-343-de-17-de-marco-de-2020-

248564376), indicou a suspensão das aulas presenciais nas unidades de ensino. Neste 

início a regulamentação determinou as unidades pertencentes aos órgãos públicos, sendo 

as escolas privadas orientadas a seguir a mesma determinação.  

 Considerando absoluta necessidade da observação presencial, das aulas de 

movimento emergir um espaço aberto de atuação orientada para o corpo físico prover 

suas capacidades em estado de desenvolvimento, posterior atuação dirigida do trabalho 
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com as linhas, gerando os desenhos de formas adequados para cada idade, a pandemia 

suprimiu essa possibilidade, substituindo os encontros presenciais pelo distanciamento no 

ano de 2020, especialmente em março/abril o isolamento social. Este novo fato impediu 

a continuidade da pesquisa em seu desdobramento, quando os professores da escola Não 

Waldorf, em alguns casos com comorbidades patogênicas, se afastaram da unidade por 

restrição da legislação e orientação médica. 

 Assim, a pesquisa não pôde ser realizada em sua continuidade proposta como 

seguimento do fenômeno surgido e confrontado durante a execução do projeto inicial. 

Apesar disso o encerramento da mesma se deu com os dados coletados e previstos no 

princípio. Todavia a maior pergunta a qual nos acompanha sugere o olhar humano para 

as crianças desacompanhadas de suas maiores necessidades em desenvolvimento, como 

a motivação física em preparo para as capacidades cognitivas sensórias em toda 

aprendizagem, durante o ensino básico: Como estão as crianças se desenvolvendo tendo 

sido amputado seu direito ao movimento durante a fase de preparo para o letramento e 

aprofundamento nos conceitos da vida cognitiva? O que está sendo possível ser feito para 

minimizar as dificuldades surgidas quando a força do impulso motor foi contraída por 

motivos externos ao seu querer? 

Não devemos nos esquecer que o corpo se desenvolve a partir de sua utilização. 

Os pulmões de um alpinista se desenvolvem de forma diferente daqueles que 

assistem o alpinismo através das telas. O mesmo ocorre com os ossos que, em 

crianças e em adolescentes, podem crescer vários centímetros no período de 

seis meses. E a postura? (...) Podemos afirmar que a criança aprende com o 

corpo, aprende fazendo, experimentando, errando, acertando, buscando 

soluções para os diversos desafios a partir da experiência prática. Os estudos 

da neurociência cada vez mais se aproximam do corpo em movimento. O 

cérebro deixa de ser entendido como uma estrutura circunscrita apenas à caixa 

craniana e se expande por todo corpo. As habilidades de atenção, concentração 

e planejamento vêm sendo cada vez mais associadas à organização corporal. 

(Trindade, 2020) 

 Segundo Trindade, o retorno às aulas deveria ser considerado a partir do tema 

crucial para as necessidades das crianças, o movimento. Este tema ainda merece a 

observação da ciência, daqueles os quais atuam diretamente ou indiretamente com a 

educação, com as crianças. 

 Mesmo em nosso conhecimento do retorno à escola ser feito gradual em outubro 

de 2020, a impossibilidade da presença da pesquisadora na unidade devido as restrições 

do protocolo oficial, não impediu a compreensão da manutenção do desdobramento e 
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aprofundamento das perguntas vividas pelos professores, as quais tornaram-se presentes 

e vividas pela pesquisadora. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                    

“Curar e educar são processos artísticos.” 

                                                              Elaine Marasca  (MARASCA, 2019) 

 

Reconhecemos a escola como o espaço de atuação social. Neste a criança 

desenvolve uma diversidade de habilidades para além da cognição o que deve conjugar 

movimento e arte para integrar-se no corpo e na consciência. Esse trabalho as escolas 

procuram realizar através do currículo disponível a fim de agregar características 

diferenciadas no desenvolvimento humano, sendo este acompanhado de modo parcial ano 

a ano. A escola Não Waldorf se encontra na tarefa de assumir esse currículo quando os 

conteúdos são projetados para formar a criança na sua plenitude, no entanto algumas 

variantes presentes como a mudança anual dos professores, a carga horária das 

disciplinas, os equipamentos e recursos disponíveis podem intervir diretamente no 

resultado da aprendizagem. Apesar do nosso estudo não adentrar no âmago da escola Não 

Waldorf, sua prática pedagógica e diálogo feito com nosso grupo de pesquisa em especial 

a pesquisadora, pôde mostrar as perguntas e verdadeiro interesse em compreender como 

é possível ajudar uma criança em dificuldade de e na aprendizagem.  

 Por outro lado, na escola Waldorf o currículo oficial mantido em congruência com 

todas as demais escolas no Brasil, acresce uma carga horária e um diferencial 

metodológico de arte e movimento em relação a escola Não Waldorf. Isto não se dá pela 

quantidade em si, mas pela diversidade das artes e movimento presente durante os anos 

de formação na educação da criança. Todas características observadas nessa direção em 

que os conteúdos de movimento e arte se cruzam através de duas modalidades específicas, 

a eurritmia e o desenho de formas, nos indicou uma prática pedagógica em que a 

profilaxia está presente, pois os professores desta pedagogia estudam as fases da vida 

humana, sua fisiologia e desenvolvem genuíno interesse pela vida, portanto, pelas 

crianças em questão, realizando de modo sistemático observações e tendo como 

referência o movimento, seu corpo físico e sua linguagem. 

 A mesma preocupação observamos junto aos professores da escola Não Waldorf, 

quando manifestaram primeiramente uma simples curiosidade e posteriormente 

indagações mais elaboradas a fim de se aproximar das crianças através de uma nova 
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abordagem. Isto nos imbuiu à investigação cuidadosamente, compreendendo o universo 

enigmático para todos no tema movimento e em especial na relação deste com o traçado 

de linhas retas e curvas numa perspectiva artística, pedagógica e sobretudo terapêutica. 

 A escrita ocidental move-se na direção da esquerda para direita em fluxo contínuo 

e quando salientamos o fluxo recordamos da respiração, a mesma mensurada durante o 

ato de desenhar formas pelas crianças da escola waldorf. Com isso realizado e constatado 

a diminuição das incursões respiratórias durante o grafismo das linhas e paralelamente 

um aumento na capacidade de concentração durante as atividades pedagógicas em classe, 

nos permite sugerir, como hipótese, uma associação entre essa capacidade com a 

contração da força muscular canalizada pelo membro superior, no caso as mãos e o nervo 

óptico. Ainda podemos estender nossa hipótese em registrar possíveis redes relacionais 

entre elas a postura humana com a respiração e a concentração.  

 O ser humano ereto tem seu ponto de equilíbrio na região sacral. Quando a postura 

global está harmônica compreende-se um alinhamento do eixo, tendo como referência a 

coluna vertebral sustentando a cabeça em repouso, os membros lateralizados em estado 

de equivalência e os pés paralelos sobre o solo nos indicando estabilidade corpórea, ou 

seja, o corpo permanece em estado de repouso sentindo a atividade interna.  

 Se a criança para grafar letras e números deve dominar as linhas retas e curvas, 

ainda que numa escrita não cursiva essas linhas sejam fragmentadas, descontínuas, a 

posição e direção espacial é considerada para o mover-se diante do letramento.  

 Rudolf Steiner compreendeu a escrita feita primeiramente com todo corpo e a 

seguir o movimento interior ser canalizado para as mãos somente, resultando no domínio 

do tronco e membros inferiores durante o ato da escrita especialmente, sendo que o 

processo similar deve ocorrer posteriormente para aquisição da leitura usando também a 

força ocular.  

 Quando as crianças desenham formas através de um procedimento habitual e 

imaginativo, o corpo se prepara para se alinhar, para desenvolver capacidades de 

equilíbrio e experienciar a linha desenhada internamente, o que produz uma representação 

através da sensação provida deste ato voluntarioso e orientador nas habilidades motoras.  

 Percebemos nesta pesquisa uma aproximação entre a respiração e a concentração, 

ainda o procedimento para desenhar formas corroborando para o ajuste postural. Sabemos 
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o quanto é necessário adquirir um bom equilíbrio para a realização de qualquer atividade 

física e cognitiva. O fato das crianças da escola waldorf melhorarem seu equilíbrio 

dinâmico e ainda uma classe inteira negativar no final do ano letivo o comprometimento 

indicado na primeira medida, sugere uma rede de possibilidades em que a valorização 

pedagógica na compreensão curricular a partir do ser humano integral e não apenas o 

elemento intelectual, ocorre e nos atrai uma investigação mais apurada, lapidada e 

específica, quando o tema do movimento abordado através de seu rastro com o Desenho 

de Formas ganha força de continuidade. 

 Reconhecemos mudanças na expressão espacial, gráfica quando o elemento 

harmonioso esteve presente no que tange os planos vertical e horizontal, além do 

tamanho, centralização e fluxo do traçado. As mudanças visíveis tiveram como 

colaborador o tempo desenvolto para o exercício do desenhar linhas com sentido, 

lembrando que esta atividade fez parte da vida cotidiana dos estudantes durante todo o 

ano letivo de 2018. 

 A mudança na expressão gráfica dos desenhos nos alude a relacionar a mudança 

na expressão gráfica escrita seja na linguagem escrita ou numérica. Uma vez que há um 

determinado procedimento habitual para o ato de desenhar formas ser realizada, 

ocorrendo diariamente e ritmicamente no espaço inicial da aula do professor regente, 

considerando ainda as observações as quais acompanham a metodologia do regente para 

com cada criança antes, durante e depois da atividade, compreendemos aqui a presença 

da atenção concentrada do professor nos corpos dos infantes, gerando o cuidado com o 

ambiente, com a clareza das orientações, com o tempo dedicado para cada um, com a 

visualização do campo de oportunidades dada pela presença da atividade em que logo 

após sua conclusão, permite ao professor a reunião dos elementos presentes no traçado 

de todos e gerar perguntas, investigar caminhos e propor mudanças como 

encaminhamentos pedagógicos. Este é um dos pontos principais para o equilíbrio físico, 

emocional e cognitivo das crianças, compreendido por nós como um gerador de saúde 

essa prática observacional, intervindo com atividades voltadas ao movimento e seu rastro 

por exemplo, pois o professor deve ser um constante observador e pesquisador das 

motivações que levem as crianças a alcançar a plenitude em seu desenvolvimento. 

 A investigação do rastro do movimento humano através do desenho de formas 

pode colaborar com o equilíbrio da saúde da criança, já que a sua capacidade de 
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concentração parece estar relacionada com a harmonia respiratória e que os 

procedimentos para o desenho de formas preveem um ajuste na postura, equilibrando o 

corpo, especialmente ao andar sobre a linha. Assim as sensações percebidas no corpo 

físico são absorvidas tornando o corpo em repouso um espaço para o organismo expressar 

seu movimento, ordenando-o. 

O movimento pode, portanto, ser entendido não apenas como um trânsito 

corporal material, aqui para lá, mas como um encontro com processos e fluxos 

vitais e frequentemente extra- individuais, alguns dos quais são essenciais para 

a vida e o bem estar. (...) Isso nos encoraja a deixar de lado a questão de “o que 

acontece quando a saúde acaba” para considerar como a saúde é criada e 

mantida diariamente. (Sobo, 2015) 

 

Notoriamente o conhecimento possibilita a edificação humana. Segundo o 

historiador Burke mais do que a quantidade, e sim o tipo de conhecimento possibilita a 

transformação na história do saber, ou seja, passar do saber porque para o saber como 

(Burke, 2015). Considerando a dúvida como parte da certeza os fundamentos da ciência 

se ampliam e governam o mundo. A presença da investigação instigante nos leva à criação 

da obra é como dar mobilidade ao pensamento (Heisenberg, 2011). 

 A educação e a saúde entrelaçam forças para uma ação conjunta. A profilaxia na 

educação como um caminho preventivo na formação humana. A arte gerando equilíbrio 

entre as forças do pensar cognitivo e a manifestação volitiva presente no movimento. Eis 

uma tríade necessária a ser aprofundada. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A – Questionário desenvolvido para avaliação da concentração, 

comportamento e ordenação das crianças. 

* Nessa questão a pontuação depende da idade, os valores variavam de 0 (quando não há problema), 1 ou 

2 (quando havia um problema). 

 Pergunta 

1. Como a criança costuma se sentar para escrever no caderno? a. Coluna reta e pés no chão (0); 

b. tronco e pernas relaxadas (1); c. deita ombros e cabeça na mesa (3); d. cruza as pernas (2); e. 

outros (3) 

2. Após a exercitação da escrita a criança costuma ficar: corada (0) ou pálida (1)? 

3. A criança tem atenção para ouvir as orientações da aula? SIM (0) NÃO (1) 

4. Quanto tempo a criança consegue se manter atenta à apresentação dos conteúdos?  Quase 

nunca (2) Pouco frequente (1) Muito frequente (0) 

5. A criança se levanta da cadeira durante a aula sem permissão? NÃO (0)  

SIM - Com que frequência? Às vezes (1) Frequentemente (2) 

6. A criança se balança na cadeira durante a aula? NÃO (0) 

SIM - Como? A. frente-trás (1), b. lateral (1),  c. só as pernas (1), d. só os pés(1), e. só o tronco 

(1), f.  corpo todo (3) 

7. A criança costuma ficar calçada na sala de aula? SIM (0) NÃO (1) 

8. Durante as atividades de escrita e/ou desenho, como está a mesa do aluno? a. muito 

organizada (0); b. Pouco organizada (1); c. Desorganizada (2).  

9. Quando é dada uma ordem à criança em que haja mais de um componente a ser feito ela cumpre 

toda a ordem na sequência ouvida? SIM (0) NÃO - a. ela cumpre a tarefa parcialmente (1); b.  ela 

não cumpre a tarefa pois esquece a orientação dada (2); c. outros (3) 

10.* Como ela ocupa o espaço do caderno no desenho e na escrita? a. Usa todo o espaço para 

desenhar; b. centraliza o desenho; c. usa todo espaço para escrever; d. a letra é grande e o 

espaço disponível é insuficiente; e. centraliza a escrita; f. a letra é pequena e há uma sobra de 

espaço na folha (neste caso, indique o lado em que o espaço está ocupado D  E; CIMA   

EMBAIXO   ; g. outros . 

11. A criança faz cópia fiel ao texto da lousa em seu caderno independente da espacialidade usada? 

SIM (0) NÃO (1) 

12. A espacialidade do seu caderno interfere na forma de conceber a grafia? SIM (0) NÃO (1) 
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**
 Se marcados de 1 a 3 atividades (2), se marcados de 4 a 5 (1); marcado 6 atividades ou mais (0).   

*** Nesse caso as pontuações seguem o seguinte: a. Não ocorre cruzamentos (0), b. Ocorre um cruzamento 

(1); c. Ocorre dois cruzamentos (2). 

  

 Pergunta 

13. O tempo gasto pelo aluno para escrita é: a. na média da classe (0); b. acima da média 

(1); c. abaixo da média (1). 

14 A criança é organizada com seus materiais? SIM (0) NÃO (1) 

15. A criança cumpre com assiduidade suas tarefas? SIM (0) NÃO (1) 

16. Quando ela anda na sala se esbarra nas mesas e cadeiras? A. com frequência (2); b. 

algumas vezes (1); c. não se esbarra (0). 

17. A criança tem algum problema de visão? SIM (0) NÃO (1) 

18. A criança tem algum problema auditivo? SIM (0) NÃO (1) 

19. A criança tem algum problema ou dificuldade motora? SIM (0) NÃO (1) 

20. A criança tem pés chato? SIM (0) NÃO (1) 

21. A criança tem alguma deficiência física? SIM (0) NÃO (1) 

22.** Assinale abaixo os movimentos, se existirem, que são realizados pela criança: a. pular 

corda; b. andar de perna de pau; c. subir em árvore; d. descer de árvore; e. pular/saltar; 

f. girar; g. correr; h. caminhar; i. outros. 

23.*** Assinale a dominância do órgão abaixo: a. Olho D  E,  b. ouvido D   E , c. Mãos D  E , 

e d. Pé D  E. 

24. A criança faz a pinça corretamente para pegar no lápis? SIM (0)  NÃO (1) 

25. A criança faz desenho livre espontaneamente? a. Diariamente (0); b. 2 x por semana 

(0); c. 3 x por semana (0); d. esporadicamente (1); e. não desenha (2) 
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ANEXO B - Questionário para a Medida de Desempenho 

 

Escola: __________________________________________________________________ 

Professor:_______________________________________________Turma:___________ 

Criança:__________________________________________________________________ 

 

  Pergunta   ☺ 

 

☺☺ 

Desempenho Global     

Desempenho na 

Linguagem 

    

Desempenho na 

Matemática 

    

Desempenho no 

Comportamento 

    

Desempenho no 

Movimento 

    

 

LEGENDA: 

 - Insuficiente, significa que a criança não atingiu os objetivos. 

 - Regular, significa que a criança atingiu minimamente os objetivos. 

☺ - Bom, significa que a criança atingiu parcialmente os objetivos. 

☺☺ - Muito Bom, significa que a criança atingiu os objetivos. 
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ANEXO C – Instrumento de Avaliação Postural 
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ANEXO D – Protocolo da medida da Escala de Equilíbrio Pediátrico 
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APÊNDICE A – Exemplos de sequências de Desenhos de Forma que foram 

desenvolvidos, organizados por ano escolar. 

PRIMEIRO ANO ESCOLAR 

1º Ano – Março/Semana 1_1 

 

1º Ano – Março/Semana 1_2 

 

1º Ano – Março/Semana 1_3 

 

1º Ano – Março/Semana 1_4 

 

1º Ano – Março/Semana 2_1 

 

1º Ano – Março/Semana 2_2 

 

1º Ano – Março/Semana 2_3 

 

1º Ano – Março/Semana 3_1 

 

 

1º Ano – Março/Semana 3_2 

 

 

1º Ano – Março/Semana 3_4 

 

1º Ano – Março/Semana 3_5 

 

1º Ano – Março/Semana 4_1 
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1º Ano – Março/Semana 4_2 

 

 

1º Ano – Março/Semana 4_3 

 

1º Ano – Março/Semana 4_3 

 

1º Ano – Abril/Semana 1_1 

 

1º Ano – Abril/Semana 2_2 

 

1º Ano – Abril/Semana 3_3 

 

1º Ano – Abril/Semana 4_4 

 

1º Ano – Maio/Semana 1_1 

 

1º Ano – Junho/Semana 1_1 

 

1º Ano – Junho/Semana 1_2 

 

1º Ano – Agosto/Sem 1_1 

 

1º Ano – Setembro/Sem 1_1 
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1º Ano – Setembro/Sem 1_2 

 

1º Ano – Setembro/Sem 1_3 

 

1º Ano – Outubro/Sem 1_1 

 

 

1º Ano – Novembro/Sem 1_1 

 

1º Ano – Novembro/Sem 1_2 

 

1º Ano – Novembro/Sem 2_1 

 

 

1º Ano – Novembro/Sem 2_2 

 

1º Ano – Novembro/Sem 3_1 
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SEGUNDO ANO 

2º Ano – Março/Semana 1_1 

 

 

2º Ano – Março/Semana 1_2 

 

2º Ano – Maio/Semana 1_1 

 

2º Ano – Junho/Semana 1_1 

 

 

2º Ano – Junho/Sem 1_2 

 

2º Ano – Junho/Sem 1_3 

 

2º Ano – Junho/Sem 4_4 

 

2º Ano – Novembro/Sem 1_1 
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TERCEIRO ANO 

3º Ano – Março/Semana 1_1 

 

3º Ano – Março/Semana 1_2 

 

 

3º Ano – Março/Semana 1_3 

 

3º Ano – Março/Semana 1_4 

 

3º Ano – Maio/Semana 1_1 

 

3º Ano – Maio/Semana 1_2 

 

 

3º Ano – Maio/Semana 1_3 

 

3º Ano – Junho/Semana 1_1 

 

3º Ano – Junho/Semana 1_2 

 

 

3º Ano – Agosto/Semana 1_1 

 

3º Ano – Agosto/Semana 1_2 

 

 

3º Ano – Agosto/Semana 1_3 
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QUARTO ANO 

4º Ano – Março/Semana 1_1 

 

4º Ano – Março/Semana 1_2 

 

4º Ano – Maio/Semana 1_1 

 

 

4º Ano – Maio/Semana 1_2 

 

4º Ano – Maio/Semana 1_3 

 

 

4º Ano – Junho/Semana 1_1 

 

4º Ano – Junho/Semana 1_2 

 

4º Ano – Agosto/Semana 1_1 

 

4º Ano – Agosto/Semana 1_2 

 

4º Ano – Setembro/Sem 1_1 

 

4º Ano – Setembro/Sem 1_2 

 

4º Ano – Setembro/Sem 1_4 
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4º Ano – Outubro/Sem 1_2

 

4º Ano – Novembro/Sem 1_1 
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QUINTO ANO 

5º Ano – Março/Sem 1_1 

 

5º Ano – Março/Sem 1_2 

 

5º Ano – Abril/Sem 1_1 

 

 

5º Ano – Abril/Sem 1_2 

 

5º Ano – Abril/Sem 1_3 

 

 

5º Ano – Agosto/Sem 1_1 

 

5º Ano – Agosto/Sem 1_2 

 

5º Ano – Agosto/Sem 1_3 

 

5º Ano – Agosto/Sem 1_4 

 

 

5º Ano – Setembro/Sem 1_1 

 

5º Ano – Setembro/Sem 1_2 

 

5º Ano – Novembro/Sem 1_1 
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APÊNDICE B – Questionário respondido pelos professores para caracterizar a 

formação dos mesmos. 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Escola: __________________________________________________________________ 

Professor:_______________________________________________Turma:___________ 

 

 

1. Qual a Sua formação nos campos: 

 

a. Graduação 1:____________________________________________________ 

Graduação 2:____________________________________________________ 

 

b. Extensão 1:_______________________________________________________ 

Extensão 2:_______________________________________________________ 

 

c. Pós-graduação 1:__________________________________________________ 

Pós-graduação 2:__________________________________________________ 

 

d. Outros 1:________________________________________________________ 

 

Outros 2:________________________________________________________ 

 

Outros 3:________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Menores de Idade 

Caro Responsável / Representante legal           

Gostaria de obter o seu consentimento para o menor 

________________________________________________________, participar como 

voluntário da pesquisa intitulada “Salutogênese e Educação: O Estudo da Atuação do 

Desenho de Formas no Processo de Aprendizagem em Crianças do Ensino Fundamental 

I”, a ser realizada no período entre o mês de março/2018 e dezembro/2018 pela professora 

Kátia Ribeiro Galdi, RG 14.763691-7, CPF 074068548-11. 

O objetivo dessa pesquisa é evidenciar a intima relação entre a grafia do traçado e o 

movimento corporal, total ou parcial, como o uso das mãos e as terminações nervosas 

correlatas. Assim compreendendo o quão os movimentos manuais desenvolvidos através 

da prática do desenhar formas, colabora na postura, no equilíbrio, na dominância da 

lateralidade, na respiração correta, no comportamento e na estética calígrafa, então na 

saúde da criança entre 7 e 11 anos.           

A forma de participação consiste em frequentar assiduamente as aulas como de costume, 

mas nesta haverá três momentos durante o ano em que cada criança participante do 

projeto será conduzida a medir a postura, o equilíbrio, a frequência respiratória, a 

concentração e o comportamento, além de desenhar as formas diariamente contidas no 

currículo escolar Waldorf. É importante esclarecer que nenhuma criança será lesada 

participando dessas medições. 

O nome não será utilizado em qualquer fase da pesquisa o que garante o anonimato e a 

divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários. 

É importante salientar que para pesquisa ser feita haverá medição da postura, do equilíbrio 

e das incursões respiratórias, mas todas medidas serão realizadas no ambiente escolar da 

criança, com a presença do professor da sala. Para que as medições de postura sejam 

realizadas corretamente as crianças precisarão estar de shorts (no caso dos meninos) e de 

shorts e top (no caso das meninas).   
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Durante todo ano letivo os professores envolvidos neste projeto (professor da criança em 

questão) terão acompanhamento e participarão de reuniões de equipe bimestralmente com 

a autora deste. 

Gostaria de esclarecer que a participação é completamente voluntária. 

Desde já, agradecemos atenção e a participação e coloco-me à disposição para maiores 

informações. 

Esse termo terá suas páginas rubricadas pelo pesquisador principal e será assinado em 

duas vias, das quais uma ficará com o participante e a outra com o pesquisador principal. 

KÁTIA RIBEIRO GALDI – R: Baldomero Cortada de Almeida, 92 – Jd. Caravelas SP. 

Telefone (11) 997598580 – (11) 56418855 

 

Eu ______________________________________________________  

(Nome do responsável ou representante legal), portador do RG nº 

______________________, confirmo que a pesquisadora KÁTIA RIBEIRO GALDI 

explicou-me os objetivos da pesquisa, bem como, a forma de participação. Eu li e 

compreendi este Termo de Consentimento, portanto eu concordo em dar meu 

consentimento para o menor 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Participar como voluntário desta pesquisa. 

_____________________________________________de 2018. 

(Responsável ou representante legal) 

Eu __________________________________________ obtive de forma apropriada e 

voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido do Representante legal da criança acima 

para a participação na pesquisa. 

________________________    

Pesquisadora Kátia Ribeiro Galdi 
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APÊNDICE D – Declaração médica sobre o quadro de saúde da criança do 5º ano 
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APÊNDICE E - Fotos que registram o encontro entre os professores da escola Não 

Waldorf com os professores da escola Waldorf Guayi, durante prática pedagógica. 
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