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Resumo 
 
O estudo teve como objetivo mapear as pesquisas 
realizadas sobre a Pedagogia Waldorf a fim de identificar 
o que dizem as pesquisas sobre esta pedagogia. Como 
metodologia utilizou-se um estudo do tipo estado-do-
conhecimento, fundamentado nas autoras Romanowski e 
Ens (2006). O mapeamento indicou o interesse de várias 
áreas do conhecimento; diferentes campos, participantes 
e instrumentos de pesquisa. 

Introdução  

Este projeto é resultado do interesse pela pesquisa sobre 
os estudos da Pedagogia Waldorf a partir da minha 
vivência em uma escola Waldorf, durante o ano de 2019. 
A Pedagogia Waldorf fundamenta toda a sua prática de 
ensino no sentido de que o ser humano é uma entidade 
harmônica-física-espiritual-anímica. Para atender essas 
dimensões humanaso ensino é organizado em setênios 
visando formar humanos livres, sensíveis e criativos. Por 
isso é importante que o educador tenha clareza sobre as 
características de cada setênio, para que, além de 
respeitar as fases do desenvolvimento infantil, também 
ofereça condições para que a criança descubra seu 
potencial e supere seus desafios. Essa formação acredita 
no potencial dos seres humanos transformarem a 
sociedade em que vivem. 
 

Material e Métodos 
 
A metodologia utilizada foi o estado-do-conhecimento, 
fundamentado nas autoras Romanowski e Ens (2006). Os 
passos percorridos nesta pesquisa foram: 
 
- definição do descritor de busca: “Pedagogia Waldorf”; 
- seleção do banco de dados: Biblioteca Digital de Teses 
e Dissertações (BDTD).  
- coleta dos resumos das pesquisas publicadas no banco 
de dados; 
- organização das pesquisas de acordo com a área do 
conhecimento; 
- leitura dos resumos das pesquisas a fim de identificar os 
objetivos, metodologias, instrumentos utilizados, sujeitos, 
campo e conclusões; 
- análise das pesquisas publicadas na área da educação. 
 

Resultados e Discussão 
Os resultados do mapeamento das pesquisas refletem o 
interesse de diferentes áreas do conhecimento pela 
Pedagogia Waldorf, são elas: educação, arquitetura, 
urbanismo, artes, engenharia, meio ambiente, música, 

psicologia, saúde, administração, e antropologia. 
Destacaram-se as pesquisas na área da educação e 
identificou-se como principal campo de pesquisa a escola 
básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio). 
 

Tabela 1. Quantitativo das pesquisas publicadas na área da 

educação 

Temáticas de 
pesquisa 

Dissertações 

(Qt) 

Teses 

(Qt) 

Subtotal 

(Qt) 

Educação Infantil 6 1 7 

Matemática 5 - 5 

Formação 
Continuada 

6 1 7 

Princípios Prop. Ped. 5 3 8 

Gestão 1 - 1 

Arte 2 1 3 

Tecnologia 1 - 1 

Educação Inclusiva 2 - 2 

Geografia 1 - 1 

Ciências 3 - 3 

Química - 1 1 

Literatura 3 1 4 

História 1 - 1 

Curriculo - 1 1 

Ambiente Waldorf 3 - 3 

Total 39 9 48 

Conclusão  
A análise das pesquisas possibilitou a ampliação do 
conhecimento sobre os princípios, as características e as 
práticas da Pedagogia Waldorf. O interesse de várias 
áreas do conhecimento sobre essa pedagogia possibilita 
uma reflexão sobre o que vem sendo pesquisado nos 
programas de pós graduação e indica a expansão dessa 
pedagogia diferenciada.  
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