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Viver Escola Waldorf – A jardinagem como 
ferramenta de educação ambiental 

e práticas de sustentabilidade

A sustentabilidade é um termo universal que 
engloba muitos aspectos de práticas de cidadania na 
sociedade. Ela é cada vez mais imprescindível para 
refletirmos a forma como lidamos com as questões 
ambientais, o quanto elas estão presentes no nosso 
cotidiano, e quais caminhos podemos percorrer 
para construirmos um planeta sustentável para a 
atualidade e o futuro. 

Viver Escola Waldorf de Bauru

Alunos da Viver Escola Waldorf de Bauru

Horta cultivada na Viver Escola Waldorf

Nesta entrevista, os professores Alonso Campoi e Carmen Ishicava, que integram o corpo docente 
da Viver Escola Waldorf há 6 e 12 anos, respectivamente, falam sobre um dos trabalhos realizados 
com os alunos no campo da sustentabilidade.

A Viver Escola Waldorf, da cidade de Bauru, 
no interior de São Paulo, comemora 27 anos de 
existência em 2014 e é modelo tanto no método 
pedagógico – Pedagogia Waldorf –, como na 
utilização de ferramentas para desenvolvimento de 
educação ambiental – a jardinagem.
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Por: José Maria Filho - Jornalista

JM – Sobre o conceito da pedagogia 
Waldorf: qual é o eixo central e, em sua 
opinião, o que leva os pais a optarem 
por esse conceito pedagógico para seus 
filhos? Ele é aplicado desde o início da 
escola? 

Alonso Campoi, mestre em Física e
professor da Viver Escola Waldorf 

Prof. Alonso – A escola começou como uma iniciativa Waldorf, 
porém sua metodologia e prática pedagógica passaram a ser adotadas 
após alguns anos. A escola é Waldorf há mais ou menos 25 anos. A ideia 
básica da pedagogia Waldorf é promover o desenvolvimento saudável do 
ser humano, respeitando suas individualidades nos âmbitos da vontade, 
do emocional e cognitivo (querer, sentir e pensar). Nosso objetivo é que 
os alunos possam, junto com o desenvolvimento cognitivo, aprender   

JM – A pedagogia Waldorf propõe a formação e o 
amadurecimento do ser nas três áreas fundamentais: 
intelectual, artística/artesanal e social. Nesse 
contexto podemos afirmar que esse é o diferencial 
das escolas que trabalham nessa linha pedagógica, 
considerando que um dos focos das escolas 
tradicionais, na maioria dos casos, é “preparar” 
o aluno para ser bem sucedido no vestibular e no 
mercado de trabalho?

Prof. Alonso  – Reforço o que nós fazemos: 
queremos o desenvolvimento saudável de todos 
os seres humanos na escola, não apenas os alunos.
Nós também damos suporte aos alunos que querem

Alunos da Viver Escola Waldorf prestar vestibular no 12º ano; não como as escolas preparatórias

JM – Professora Carmen, observamos que a natureza, o verde, 
a terra, a água são elementos muito presentes no cotidiano da Viver 
Escola Waldorf. Fale um pouco do seu trabalho na jardinagem: quando 
esse trabalho começou, e quais resultados práticos já foram colhidos? 
A partir de que idade o aluno participa da disciplina?

Prof.ª Carmen  – Meu trabalho de Jardinagem na escola iniciou em 
2005, com aulas para o 9º ano. Apenas depois estas aulas passaram para 
os 10º e 11º, e para o 12º ano com Tecnologia Ambiental. Em 2013, 
após um estudo de currículo, a Jardinagem passou a ser ministrada 
apenas no 9º ano e, a partir de 2014, passou a ser oferecida ao 1º, 6º, 
7º e 9º anos semanalmente e nos ritmos do 2º, 4º e 8º anos.

múltiplas habilidades como marcenaria, artes plásticas, trabalhos manuais, música coral, tecnologia 
e jardinagem, entre outras disciplinas, incluindo as tradicionais.

fazem, mas sim, à nossa maneira. Apresentamos ao aluno o que é o vestibular, e isso é o necessário 
nessa idade.

A agrônoma e professora Carmen Ishicava 
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A Jardinagem consiste em unir o ser humano à natureza. Nos 
primeiros anos da infância (1º e 2º anos), espera-se que seja despertada 
na criança alguma atenção para o mundo das plantas: é um educar 
para vivificar tudo. Em sua 10ª palestra, proferida em Dornach em 
1921, Rudolf Steiner (filósofo e cientista austro-húngaro, criador da 
pedagogia Waldorf, que, junto com seus seguidores criou a Sociedade 

Antroposófica), disse: “Tudo que a criança aprende sobre plantas, animais, minerais, sol, lua, montanhas 
e rios fará com que ela se una com o mundo. Mundo e criança, criança e mundo são uma coisa só 
nesses anos de vida”. É o que E.A. Karl Stockmeyer chama de conhecimento pátrio: “o levar à criança 
um certo despertar em relação ao seu ambiente, um despertar do anímico, de modo que ela aprenda 
realmente ligar a si própria com o ambiente”.

Assim, após os 9 anos de idade, ao estudarem o ambiente no entorno, as plantas e as árvores da 
redondeza serão familiares às crianças; no 4º ano, surgem as ciências naturais; no 5º ano, a Botânica; 
e a cada ano sua bagagem será gradativamente enriquecida com conteúdos, culminando no 8º ano, 
quando as forças chegam a seus braços jovens, os quais devem ser fortalecidos para atuarem no mundo. 
A partir do 9º ano, a já conquistada força da vontade do aluno será fundamental para desbravar uma 
realidade desconhecida, que futuramente será explorada.

Alunos da Viver Escola Waldorf de Bauru na aula de Jardinagem

JM – Como funciona o trabalho da horta-
escola? Como o tema é trabalhado em sala de 
aula? Qual é o tamanho do espaço e qual é a 
técnica utilizada no plantio? Quais os princípios 
da plantação, uma vez que é tudo muito natural: 
é utilizado adubo, compostagem? Que espécies 
vegetais são plantadas?

Prof.ª Carmen – O trabalho consiste em 
executar serviços rotineiros de manutenção de 
nossa chácara, bem como contemplar nossa 
abundante diversidade, desde uma flor que 
desabrocha, sentir os variados aromas, tocar as 
partes de uma planta, degustar sabores, ouvir o 
vento, pássaros e insetos. Poderíamos ficar por 
muito tempo citando nossas atividades, mas

1º ano: Caminhadas; histórias de guardiões e de ninhos; arranquio de plantas espontâneas; plantio 
de morangos; preparo de vasos e plantio de salsinha; plantio de ervilha e rabanetes; retirada de folhas 
secas de guaco, do alambrado e plantas espontâneas; amontoação do material retirado; colheita de 
rabanete; degustação de salada de rabanetes, folhas de hortelã, folhas de trevo; preparo e plantio de 
sementes de algodão, acompanhados pela professora de classe, com a turma cantando música referente 
ao trabalho de jardinagem.

2º ano: O trabalho é uma continuação do 1º ano, já direcionando com um pouco mais de foco: por 
exemplo, a camélia florescida foi contemplada por várias semanas, já intensificando um ritmo. Também 
puderam degustar sementes de girassol, que foram torradas em fogão de lenha. Também houve colheita 
de cenoura, com que a professora de sala preparou um delicioso bolo, saboreado pelos alunos.

4º ano: Por ocasião da época de goiaba, os alunos fizeram a colheita de duas árvores, e a professora 

irei descrever algumas deste ano:



59

Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Cl

ín
ic

a 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
4,

 n
º 

61
, 

20
14

Por: José Maria Filho - Jornalista

de classe fez um delicioso doce, servido no lanche e com o qual 
se presenteou a professora de Jardinagem. Cuidam, também, de 
um canteiro na lateral da sala, onde plantaram girassol e mudas de 
orquídeas, doadas por uma professora. Realizaram o arranquio de 
plantas espontâneas (após dias de chuva, para facilitar o trabalho) - o 
que é um desafio, pois são muito resistentes -, o preparo de jardineiras 
de concreto e o plantio de calanchoês.

6º ano: Observação goetheanística. Os alunos são responsáveis 
pelos canteiros próximos à sala, pelas retiradas de plantas espontâneas, colheita de pecã e carambolas, 
podas de limpeza em plantas ornamentais, pelo plantio de macieira, orquídeas, girassol, calanchoês, 
mandioca, e também por rastelar folhas, carregar frutos de carambola até a horta para a compostagem 
e pelo coroamento de plantas. 

Todas as atividades são relacionadas com os aspectos botânicos e demais correlatos por meio de 
discussões dos conteúdos (adubação, mineralogia, ciências, matemática, formas geométricas etc.).

Com a orientação da professora de classe, também fizeram cartazes que foram distribuídos pela 
escola para alertar sobre o desperdício de água.

7º ano: Os alunos “adotaram” um canteiro próximo ao restaurante, partindo desde o preparo, 
passando pela escolha das espécies a serem adquiridas até a implantação (lavanda e impatiens, plantadas 
em maio). Plantio de cenoura e batata na horta. Outras atividades envolveram arranquio de plantas 
espontâneas, carregamento e separação por tamanhos de pneus para os funcionários construírem um 
tanque de areia para a turma da Educação Infantil, carregamento de carriolas de terra. Enfim, há um 
trabalho mais intenso, com uma retrospectiva das atividades ao final de cada aula.

8º ano: Limpeza de uma área muito trabalhosa; arranquio de plantas espontâneas e retiradas de 
mudas, as quais foram destinadas à compostagem; levantamento de canteiros, aplicação de termofosfato; 
elaboração de “croqui”; plantio de cevada, aveia e trigo (somente a aveia vingou), babosa, alecrim, 
manjericão e erva-doce (esta última colhida e distribuída para os alunos levarem para casa).

Caminhada externa à escola para observação e discussão de uma obra de contenção de água de chuva 
próxima ao córrego Água do Sobrado, bem como identificação e observação de espécies como: paineira 
e seus espinhos, pau d’alho (com seu odor característico), angico do cerrado, bauhínia, euforbiáceas, 
joá e degustação de néctar da flor-de-São-João.

Discussão sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06); observação de ipês floridos, urucum, 
café de bugre, louro, chuchu, entre outros; retirada de erva-de-passarinho (parasita) do ipê; discussão 
sobre parasita x simbiose x micorriza.

9º ano: Este ano, a Jardinagem foi presenteada com o envolvimento do professor tutor Alonso, 
e, pela primeira vez, foram associadas duas disciplinas: Tecnologia e Jardinagem. A proposta era 
executar uma estufa na horta, portanto a turma foi dividida em 5 grupos, os quais, durante as aulas, 
se revezaram entre estufa e horta para vivenciar todas as etapas que foram:

a. Estufa: definição de local e tamanho; cálculo e compra de material; preparo dos pontaletes de 
eucalipto tratado, cortes e início de montagem da estrutura; preparo de buracos com cavadeira com cerca 
de 1 metro de profundidade, onde colocaram brita e areia para o alicerce dos pontaletes; nivelamento;

b. Horta: retirada de plantas espontâneas; preparo de canteiros; incorporação de composto (feito 
na escola, com boa parte de restos orgânicos da merenda e folhas coletadas no dia a dia); semeadura 
de bandejas; plantio de mudas de alface lisa, alface americana, couve, beterraba, jiló, salsa, cebolinha, 
almeirão pão de açúcar, tomate; semeadura de cenoura, rúcula, rabanete, tagetes, entre outros; adubação 
orgânica; cercamento de canteiros, colheita, lavagem, seleção, fazer maços e vender.

Vale lembrar que todas as nossas verduras são orgânicas. Temos um grande desafio em estabelecer 
um trabalho que exige muita vontade, concentração e esforço, aliados ao calor intenso de Bauru.

Enfim, trata-se de uma atividade intensa que tento desempenhar da melhor maneira possível, 
sempre utilizando os recursos disponíveis para iniciar nossas aulas. Nosso pau-brasil, por exemplo, 
pela primeira vez floresceu, servindo suas delicadas pétalas amarelas com seu miolo vermelho e seu 
aroma indescritível para contemplação.

Nas turmas de 3º e 5º anos, a Jardinagem é ministrada pelas respectivas professoras de classe.

JM – Percebemos que aquilo que o aluno aprende na escola ele leva também para a família. Sabemos 
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que o filho se espelha muitas vezes no exemplo dos pais, mas, neste 
caso, a troca positiva parece ser mútua. Qual é o envolvimento dos 
pais neste trabalho da Horta Escola? Fora da escola os alunos põem 
em prática o que aprenderam, ou seja, se alimentam de produtos 
orgânicos, naturais? E o corpo docente da escola também participa 
dessa iniciativa? 

Prof.ª Carmen – O envolvimento na horta é apenas dos alunos/
professores e de um funcionário. Sabemos que muitos alunos praticam o que aprendem, visto que a 
maioria mora em casa com quintais, e até mesmo alguns que vivem em apartamentos desenvolvem 
alguma atividade, ainda que pequena, pois muitas vezes trazem questões para discutirmos ou procuram 
orientações. Outros, ainda, desenvolvem trabalhos sociais desvinculados das atividades escolares, 
enquanto muito poucos já possuem um conhecimento prévio.

Quanto à alimentação, implementamos na Escola o CSA (Comunidade que Sustenta a Agricultura), 
modelo de agricultura no qual os pais, semanalmente, adquirem suas cestas de alimentos orgânicos. 
Também temos uma família que fornece leite e ovos orgânicos, bem como frango certificado.

JM – Os alunos comercializam os produtos frutos da Horta Escola todas as quintas-feiras. Como 
funciona e qual o objetivo desta ação? O valor arrecadado é revertido ao projeto? A comunidade 
também pode adquirir os produtos ou só os pais de alunos?

Prof.ª Carmen – Sob minha supervisão e também do professor Alonso, os alunos comercializam 
as verduras e mudas de salsinha e cebolinha em um quiosque na entrada da escola, próximo ao horário 
de saída, sem prejuízo de aulas. Os grupos de vendas se revezam a cada semana, e temos um caderno 
onde registramos as vendas.

A destinação do valor arrecadado ainda não foi definida, porém será discutida em conjunto com o 
professor tutor Alonso, a professora de Jardinagem e os alunos. Recentemente, no entanto, pequena 
parte foi utilizada para a aquisição de dois pontaletes de eucalipto tratado, para fixar um slackline, 
com a finalidade de entretenimento de toda a escola.

A venda dos produtos é aberta, sim, à comunidade e a todos que se interessarem em apoiar o nosso 
projeto.

Acredito que projetos como esse têm grande importância e influencia na formação do aluno como 
indivíduo, bem como na conscientização dos pais e da comunidade, sendo eles uma parcela da sociedade 
ingerindo alimentos orgânicos e aprendendo sobre respeito ambiental.

Carmen Silvia Leite Siqueira Ishicava é engenheira agrônoma pela UNITAU (Taubaté – SP). Foi 
professora na UNITAU no período de 1987 a 1993, nas disciplinas de Morfologia Vegetal, Sistemática 
Vegetal e Produção, Comercialização e Tecnologia de Sementes. Frequentou 4 módulos do curso de 
Agricultura Biodinâmica, turma 38, no período 2007/2008. Participou dos Congressos de Pedagogia 
Waldorf nas cidades de Botucatu (2008), Ribeirão Preto (2011), Bauru (2012) e São Paulo (2014).

Alonso Campoi Trípodi é mestre em Física de Supercondutores, professor de Física e Tecnologia, 
Matemática, Marcenaria e Luthieria e professor da Viver Escola Waldorf, além de tutor do 9º ano em 
2014.

Saiba mais: 
Viver Escola Waldorf de Bauru - SP
http://escolaviver.wordpress.com
Tel.: (14) 3238-7720

Prof.ª Carmen Ishicava: csishicava@hotmail.com
Prof. Alonso Campoi: gapbento@gmail.com


