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Resumo 

 
 

Este trabalho teve como objetivo compreender as relações entre a Educação Artística 

e a Empatia em diferentes modelos pedagógicos. É o resultado de uma pesquisa e 

observação em três turmas do 4º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico, em três escolas 

com diferentes metodologias de ensino. O estudo aprofunda a pedagogia Waldorf, 

tendo como termo de comparação a pedagogia desenvolvida numa Escola Pública e 

numa Escola João de Deus. A pedagogia Waldorf aposta no desenvolvimento individual 

de uma forma holística, fomentando a empatia entre alunos e professores num 

profundo respeito pela natureza, onde a arte tem um papel central. Entrevistámos 

antigos alunos Waldorf, professores das três escolas, observamos aulas e questionámos 

alunos com o objetivo de caracterizar as relações empáticas existentes nos três contextos 

escolares e a sua relação com a Educação Artística. Conclui-se que, de facto, a pedagogia 

Waldorf, onde a Educação Artística está bastante presente no quotidiano escolar, 

contribui para a criação de relações mais empáticas no contexto escolar.  
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  Educação Artística; Empatia; Pedagogia Waldorf; Escola Pública; Escola João de Deus
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Abstract 

 

This study had the goal of understanding the balance between art education and 

empathy studying three different pedagogic models as the result of a research and 

observation in three fourth grade classes, from three schools with different teaching 

methods. The study addresses the Waldorf education method, having as comparison the 

pedagogy developed in a Public School and João de Deus school.  The Waldorf 

education promotes the individual development in a holistic form, creating an 

environment of empathy between students and teachers in a profound respect for 

nature, where art has a central role. We interviewed former Waldorf students, teachers 

from all three schools, observed classes and questioned students on the context of each 

school and its relationship with art education. In conclusion, the Waldorf education, 

where the art education is much present in the daily school, contributes to the creation 

of greater empathy within the school context. 

 

 
Key words 

Art Education; Empathy; Waldorf Education; Public School; João de Deus School 



VI 
 

 

Índice Geral 

 
I. Introdução ........................................................................................................................ 1 

II. Enquadramento teórico .............................................................................................. 4 

2.1. Educação Artística ...................................................................................................... 4 

2.2. O contributo de Steiner .......................................................................................... 9 

2.3. Antroposofia .............................................................................................................. 12 

2.4. Pedagogias .............................................................................................................. 13 

2.4.1. A pedagogia Waldorf .................................................................................... 13 

2.4.2. A pedagogia João de Deus ............................................................................... 26 

2.4.3. A pedagogia da escola Pública .................................................................... 30 

2.5. Empatia ................................................................................................................... 33 

III. Metodologia ................................................................................................................ 40 

3.1. Delimitação do problema ........................................................................................ 40 

3.2. Objetivo do estudo ................................................................................................... 41 

3.3. Tipo de estudo ........................................................................................................... 42 

3.4. Participantes e escolas envolvidas ....................................................................... 43 

3.5. Instrumentos .......................................................................................................... 45 

IV. Apresentação e análise de resultados ...................................................................... 51 

4.1. Apresentação e análise das entrevistas a ex-alunos Waldorf .............................. 51 

4.2. Apresentação e análise das entrevistas a professores........................................... 56 

4.3. Apresentação e análise da observação de sala de aula ......................................... 60 

4.4. Apresentação e análise dos questionários .......................................................... 64 

4.5. Discussão de resultados ........................................................................................... 76 

V. Conclusão ................................................................................................................... 80 

VI. Limitações do estudo e proposta para estudos futuros ....................................... 84 

Referências bibliográficas .................................................................................................... 85 



VII 
 

Anexos .................................................................................................................................... 93 

Anexo A ................................................................................................................................. 94 

Anexo B ................................................................................................................................ 103 

Anexo C ............................................................................................................................... 108 

Anexo D ............................................................................................................................... 125 

 

 

 



VIII 
 

 
 

Índice de Quadros 

 
Quadro I: Itens sobre empatia ....................................................................................................... 48 

Quadro II: Itens sobre a relação com e escola e professores ............................................................ 49 

Quadro III: Itens sobre arte e natureza .......................................................................................... 49 

Quadro IV: Perspetivas dos ex-alunos sobre as diferenças entre a escola Waldorf e outras escolas ..... 52 

Quadro V: Estruturação da pessoa através da pedagogia Waldorf .................................................... 53 

Quadro VI: Importância da Arte na pedagogia ............................................................................... 54 

Quadro VII: Conceito de Educação Artística ................................................................................. 56 

Quadro VIII: Educação Artística presente no dia-a-dia escolar ....................................................... 57 

Quadro IX: Conceito de Empatia ................................................................................................. 58 

Quadro X: Empatia presente no dia-a-dia escolar ........................................................................... 58 

Quadro XI: Comportamentos empáticos observados na escola Waldorf .......................................... 61 

Quadro XII: Comportamentos empáticos observados da escola Pública .......................................... 62 

Quadro XIII: Comportamentos empáticos observados na escola João de Deus ............................... 63 

Quadro XIV: Dimensões empáticas ............................................................................................. 65 

Quadro XV: Respostas escola Waldorf.......................................................................................... 66 

Quadro XVI: Respostas escola Pública ......................................................................................... 67 

Quadro XVII: Respostas escola João de Deus  ............................................................................. 67 

Quadro XVIII: Relação com a escola ........................................................................................... 68 

Quadro XIX: Relação com a escola Waldorf  ................................................................................ 68 

Quadro XX: Relação com a escola Pública .................................................................................... 69 

Quadro XXI: Relação com a escola João de Deus ......................................................................... 69 

Quadro XXII: Conceções de Arte ................................................................................................ 70 

Quadro XXIII: Emoções expressas ou sentidas nas atividades artísticas ......................................... 73 

Quadro XXIV: Emoções empáticas sentidas pelos animais ............................................................ 74 

Quadro XXV: Emoções empáticas sentidas no contacto com a natureza ........................................ 75 



1 
 

Os adultos podem desprezar, detestar, amar ou 
venerar a criança, mas a nenhum adulto a criança pode 
ser indiferente. 
Não se pode ser indiferente nem à própria infância, 
nem à infância dos outros. 
O segredo do homem é a própria infância. 
 

João dos Santos 
 

 

I. Introdução 
 
A presente dissertação centra-se sobre o tema da Empatia em diferentes contextos 

pedagógicos. A empatia tem vindo a ser estudada por vários teóricos ao longo dos anos, 

podendo ser abordada em várias vertentes. Segundo Rogers (1975, p. 4) a empatia é: 

 

The way of being with another person which is termed empathic has several facets. It means entering the 

private perceptual world of the other and becoming thoroughly at home in it. It involves being sensitive, 

moment to moment, to the changing felt meanings which flow in this other person... It involves communicating 

your sensing of his/her world as you look with fresh and unfrightened eyes. 

 
Conseguimos através da empatia estabelecer uma comunicação mais saudável, criar 

seres mais sensíveis aos outros e a si mesmos. Pretende-se neste estudo apresentar a 

pedagogia Waldorf, através de teoria e observação, como sendo uma escola com 

características empáticas, através da sua metodologia e comportamentos dos 

profissionais educativos. Esta pedagogia reconhece o ser humano de uma forma 

holística. Ao conseguirmos compreender o ser humano e responder a todas as suas 

necessidades, ao longo do seu desenvolvimento, estamos perante uma perspetiva 

humanista da educação que marca o panorama educativo atual.  

De acordo com Marasca (2013), a pedagogia Waldorf consegue reunir, de uma forma 

integrativa, conhecimento profundo sobre o ser humano, assim, esta pedagogia integra o 

homem no seu ambiente de uma forma orgânica tornando indivíduos práticos, ativos e 

conscientes. A pedagogia Waldorf nasce de um movimento humanista, a Antroposofia, 

criada por Rudolf Steiner. Segundo a perspetiva Antroposófica, o ser humano na sua 

evolução tem de ser reconhecido em todas as suas vertentes, e a educação deverá 

responder às necessidades das crianças como seres humanos em evolução. Ao 

questionarmos como a educação pode contribuir para o desenvolvimento integral do ser 

humano estamos a abordar algo que é o centro da pedagogia Waldorf. Nesta perspetiva, 
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o ser humano é visto como um todo, constituído por corpo físico, corpo etérico, 

anímico e espiritual. Steiner (2003, p. 3) refere que: 

 

No sentido da Ciência Espiritual, consideramos o ser humano como sendo composto de um 

eu, um corpo astral, um corpo etérico e um corpo físico (…) Um dos quatro elementos 

sempre prevalece sobre os demais, e o resultado da educação e do ensino consistirá na 

harmonização entre os quatro componentes.  

 

Rudolf Steiner estuda a evolução da criança conseguindo um paralelismo entre o 

desenvolvimento corporal e anímico, dando elementos físicos e não físicos para a 

construção de cada indivíduo como ser único. Cada criança tem qualidades diferentes, 

assim sendo, o trabalho do educador é sempre novo e cabe a ele descobrir a melhor 

forma de expor o conhecimento que a criança deverá apreender, segundo a sua evolução 

pessoal. 

Cada ciclo de vida corresponde a momentos de desenvolvimento muito específicos, 

sejam eles de caráter biológico, afetivo, cognitivo ou espiritual, e em cada ciclo devem 

ser trabalhados aspetos particulares que vão alimentando esse desenvolvimento.   

Sendo que em grande parte da vida se tenta encontrar resposta para o propósito da 

nossa existência e partimos da questão: O que é a vida? Consideremos a resposta 

antroposófica, ela acredita que o ser humano tem alma e que essa alma tem um papel a 

desempenhar na vida, e acredita que a educação deve ser uma das ferramentas que 

adapta o ser humano à terra. “Tornemo-nos conscientes de que a existência física aqui é 

uma continuação da espiritual, e de que pela educação temos de continuar aquilo que já 

foi realizado, sem a nossa participação, por seres superiores” (Steiner, 2008, p. 8). 

Infelizmente, a educação tradicional não desenvolve inteiramente esse papel e introduz 

as informações da mesma forma a todas as crianças, com o objetivo de formar pessoas a 

pensar sobretudo num futuro profissional. 

A hipótese deste trabalho consiste em avaliar se a pedagogia Waldorf contribui para 

o desenvolvimento de capacidades empáticas nas crianças através da sua metodologia 

artística.  

 O contacto com práticas artísticas é cada vez mais visto como meio de crescimento 

e desenvolvimento pessoal. A importância que o ensino das artes desempenha no 

processo formativo é essencial para a formação integral do ser humano, e a liberdade 

que a criança tem ao trabalhar com estímulos criativos desperta um sentido de 

autonomia, responsabilidade e autoconhecimento. Através das práticas artísticas a 
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criança elabora um equilíbrio pessoal e desperta o sistema sensorial e emocional, desta 

forma resolve conflitos internos que a ajudam a lidar também com os conflitos externos 

e relações interpessoais.  

Pensamos que o tema proposto é uma área pouco estudada na área académica e 

científica mas no entanto muito importante devido à importância que tanto a arte como 

a empatia têm no indivíduo. Desta forma este trabalho estuda três escolas: Escola 

Waldorf, Escola João de Deus e uma Escola Pública, para uma melhor compreensão de 

como a Educação Artística integrada no 1º ciclo do Ensino Básico pode ajudar a 

despertar e desenvolver a empatia. 

 
Esta dissertação está organizada em sete capítulos: a introdução, o enquadramento 

teórico, a metodologia, a apresentação, a análise e discussão de dados, a conclusão, a 

avaliação crítica e as referências bibliográficas. Mais especificamente, no enquadramento 

teórico encontram-se cinco pontos, onde o primeiro aborda a Educação Artística e a sua 

importância no ensino básico em Portugal. Segue-se uma pequena biografia de Rudolf 

Steiner e uma apresentação das suas ideias filosóficas e pedagógicas. Em seguida são 

abordadas três pedagogias: Escola Waldorf, Escola João de Deus Escola Pública em 

Portugal. No final do enquadramento teórico, apresentamos o conceito de empatia 

como característica essencial do ser humano e das relações interpessoais.  
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II. Enquadramento teórico 

 

2.1. Educação Artística 

  

Começamos este primeiro ponto com a Educação Artística, a sua definição e a 

relevância no Ensino Básico. Em Portugal, considera-se que a Educação Artística 

constitui uma disciplina do currículo geral nacional que promove nos alunos o sentido 

de responsabilidade, participação e cooperação, que são de extrema importância para o 

desenvolvimento cognitivo, emocional, sensorial e motor (Ferreira, 2007, p. 8). A 

Educação Artística no ensino básico procura também treinar os sentidos, estimular a 

apreciação estética e criar uma ponte entre indivíduo e o mundo que o rodeia. Por isso, 

a Educação Artística nas escolas, e fora delas, deveria ser feita através de gestos 

coletivos e quotidianos, aproximando professores e alunos, para que juntos sintam o 

desejo de prosseguir a descoberta do mundo artístico e das suas técnicas, podendo mais 

tarde surgir um interesse individual especializado numa vertente artística específica 

(Brilhante, 2007). 

A importância das artes na educação básica é defendida por diversos teóricos 

estrangeiros e portugueses como João dos Santos (1966), Arquimedes Santos (1989), 

Michael Parsons (2004), Arthur Efland (2004) e como forma de desenvolvimento 

pessoal, social e cultural. António Damásio (2006) afirmou, no Congresso Mundial de 

Educação Artística da UNESCO que, “as matemáticas e as ciências não são suficientes 

para formar cidadãos”. Estes autores defendem que sem a integração das artes com as 

outras disciplinas não seria possível a formação integral do indivíduo.  

Segundo o roteiro da Comissão Nacional da UNESCO (2006) a Educação Artística 

estrutura-se em três dimensões: O estudo de trabalhos artísticos, onde o estudante 

adquire conhecimentos interagindo com o objeto ou a representação de arte, com o 

artista e com o seu professor; o contacto direto com trabalhos artísticos, onde o 

estudante adquire conhecimentos através da sua própria prática artística (como 

concertos, exposições, livros e filmes); e a participação em práticas artísticas, onde o 

estudante adquire conhecimentos pela investigação e pelo estudo (de uma forma de arte, 

e da relação entre arte e história).  

Atualmente, em Portugal, no primeiro ciclo do ensino básico a Educação Artística é 

dividida em quatro áreas: Expressão e Educação Plástica; Expressão e Educação 

Musical; Expressão e Educação Dramática; Expressão e Educação Físico-Motora. 
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Sendo estas lecionadas pelo professor titular de turma, podendo por vezes ser auxiliado 

por um professor especializado. Segundo a organização curricular do 1º ciclo do 

Ministério da Educação (2014), a Expressão e Educação Plástica tem como princípio: 

Desenvolver experiências sensoriais através da manipulação de materiais, formas e 

cores, contribuindo para a destreza manual e a descoberta e organização progressiva de 

volumes e superfícies. Permite que a criança desenvolva também a imaginação e 

criatividade e expresse o mundo interior através da manipulação livre; A Expressão e 

Educação Musical é uma atividade que permite à criança explorar instrumentos, a voz e 

os movimentos corporais desenvolvendo múltiplas competências musicais. Ao 

participar em projetos músicas pessoais ou coletivos a criança desenvolve capacidades 

expressivas e criativas; A Expressão e Educação Dramática permite, através da 

exploração de temas, sugeridos pelos professores ou alunos, desenvolver na criança a 

capacidade de viver diferentes perspetivas e mundos. O corpo, a voz e o espaço são 

explorados e a criança expressa sentimentos, ideias ou emoções. Trabalham a 

observação, equilíbrio, controlo emocional, afirmação individual e integração de grupo; 

A Educação Físico-Motora cria condições para o desenvolvimento social da criança, 

nomeadamente situações de interação com os colegas. As atividades fora da sala de aula 

equilibram o ritmo da criança e a alargam a experiência escolar. A falta de atividade 

física e aprendizagem psicomotora pode trazer carências tanto a nível físico, cognitivo 

ou social. 

Assim, encontramos muitas formas de operacionalização da Educação Artística, quer 

no ensino público quer no ensino particular e cooperativo. Uma vez que a disciplina 

pode ser assumida integralmente pelo professor titular de turma, esta pode ocorrer em 

momentos específicos ou estar presente em todas atividades desenvolvidas ao longo do 

dia, podendo por isso ser desvalorizada como parte importante do currículo e colocada 

em segundo plano. Tal acontece porque o professor titular nem sempre tem 

competências pedagógicas para a elaboração de exercícios que estimulem, corretamente, 

o desenvolvimento cognitivo, emocional, sensorial e motor das crianças. Quando é 

assumida por professores especialistas, existem tempos diários ou semanais 

especificamente dedicados às diferentes expressões artísticas. Neste caso a disciplina não 

faz parte do currículo e por isso acaba também por ser desvalorizada tanto pelos 

professores como pelos pais que encaram esta disciplina como extracurricular e de 

caráter estritamente lúdico (Clube UNESCO de Educação Artística, 2014).  
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Não conhecemos, a nível do primeiro ciclo, escolas públicas que apostem numa 

valorização da Educação Artística. Mas, a nível privado, existem exemplos positivos que 

valorizam este tipo de educação como as escolas “Beiral”, “Cooperativa a Torre”, “O 

Pestalozzi”, “Externato Fernão Mendes Pinto” ou escolas com metodologia “Waldorf” 

e projetos que são desenvolvidos em escolas públicas. Existem ainda escolas com ensino 

artístico integrado como a “Academia de Santa Cecília” no que respeita ao ensino 

musical. 

No entanto, a Educação Artística é mais do que ensinar técnicas de expressão 

plástica, música, teatro ou dança, “é uma área fundamental, tanto para o 

desenvolvimento individual como para o desenvolvimento da sociedade” (Comissão 

Nacional de Educação, 2013). E é nesta perspetiva que a Educação Artística é abordada 

neste trabalho, tal como defende Arquimedes da Silva Santos (1989, p. 31): 

   

O que mais importa é apreender, para além da designação “educação pela arte”, a autêntica 

intenção educativa de fundo, aquela em que se considera as atividades de feição expressiva, 

criativa, artística, estética, intimamente implícitas na formação integral e humanista da criança 

(…) prosseguindo uma via contínua e ascendente ao longo da vida.  

 

A Educação Artística vem, assim, ampliar a formação do ser humano em vários 

contextos do quotidiano. O estudo artístico juntamente com estudos científicos e 

humanos contribuem para uma melhor compreensão cultural e social do indivíduo, 

incentiva o desenvolvimento cognitivo, emocional e criativo ao longo da vida. 

(Comissão Nacional da Educação, 2013)  

Seguindo as recomendações do Conselho Nacional de Educação, publicado no 

Diário da República (Comissão Nacional da Educação, 2013) e estudos analisados 

recentemente sobre a Educação Artística no sistema educativo português, podemos 

concluir:  

 
1 - Que é consensual e cada vez mais reconhecida a importância da educação artística para o 

desenvolvimento de cada ser humano, nas suas vertentes pessoais e sociais, proporcionando 

a todos uma cultura artística, a fruição das manifestações artísticas e a expressão da sua 

criatividade; 

2 - Que a conceção de educação artística deve ultrapassar as dicotomias “conhecer” versus 

“fazer” e “apreciar” versus “criar”, entendendo os seus polos como dimensões necessárias a 

fomentar, numa interação que equilibradamente as contemple e promova; 
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3 - Que, apesar do consenso referido, a presença das artes e da educação artística no 

currículo se afigura cada vez mais reduzida e pouco definida, não estando assegurada 

também a sua continuidade, coerência e qualidade; 

4 - Que a educação artística poderá e ganhará em ser proporcionada por organizações e 

entidades da comunidade, mas é à escola pública que cabe a principal responsabilidade nessa 

matéria. Assim, essa área deverá ser transversal a toda a sua organização e atividade e constar 

em espaços curriculares próprios, efetivos e explícitos, no currículo geral dos ensinos básico 

e secundário. O que se gasta atualmente e os recursos existentes, melhor geridos, permitirão 

melhorar a qualidade do ensino e educação artísticos.  

 
Quando falamos em Educação Artística baseada na autoexpressão, citamos Herbert 

Read (1943) cujo pensamento se integra no Movimento Expressionista. Defende que a 

Educação Artística deve ser a ligação da arte com o indivíduo e classificou a Educação 

Artística em educação plástica para a mão, educação visual para o olho, educação 

musical para o ouvido, educação cinestésica para os músculos, educação verbal para a 

fala e educação construtiva para o pensamento. Read tinha a perceção dos diversos tipos 

de personalidades expressiva e imaginativa e via a educação como instrumento de 

desenvolvimento tanto do lado humano como do lado social do indivíduo. A sua 

metodologia, de nome Método Integral, utilizava a prática do jogo para desenvolver a 

mente humana através de quatro áreas: a dança e a música, o desenho, o teatro e as artes 

manuais. Devemos também falar de Viktor Lowenfeld (1947), que acreditava que a livre 

expressão era imprescindível para o desenvolvimento de uma criança saudável, 

promovendo a autoconfiança e prevenindo também distúrbios psicológicos.  

 
No âmbito da Educação Artística é possível encontrar alguns trabalhos de 

investigação, dos quais gostaríamos de destacar o trabalho de Ferreira (2009) “Relação 

que as Crianças de 5-6 anos estabelecem com as obras de arte, em contexto de sala de 

aula”, e o trabalho de Silva (2010) “O lugar da obra de arte dentro da sala de jardim-de-

infância”. Ambos os trabalhos aproximam gradualmente obras de arte das crianças em 

idade pré-escolar e abordam a importância da apreciação artística pelo contato direto em 

sala de aula a fim de despertar o pensamento criativo e também a liberdade de expressão 

e utilização de novos materiais. Ferreira (2009) conclui que as crianças ao interagir com 

as obras de arte estimulam o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento estético, 

pois enriquecem o vocabulário e aprendem novos conceitos estéticos. Este autor 

salienta ainda que este tipo de prática ajuda as crianças a compreender os diferentes 

pontos de vista das pessoas sobre a mesma coisa, quando percebem que cada um pode 
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ver de modo diferente uma obra de arte, aprendendo desde cedo a respeitar a opinião 

dos seus pares. A nível estético, a sensibilidade de apreciação irá ser tanto maior, quanto 

maior for o contato entre a criança e a obra de arte ou com qualquer outro tipo de 

experiência artística, criando assim benefícios a nível individual e coletivo, tornando-as 

mais despertas com o mundo à sua volta.  

A pedagogia Waldorf tem sido estudada na sua relação com a Educação Artística. 

Castro (2010) estudou o diálogo, o afeto e a arte nesta pedagogia, observando, no Brasil, 

duas escolas e ouvindo os seus educadores. No seu estudo refere que para educar é 

preciso existir arte, dando ao aluno a possibilidade de expressar sentimentos, emoções e 

mostrar o seu lado criativo. Romanelli (2008) também no Brasil analisou a expressão 

artística dos alunos e a sua influência sobre o desenvolvimento cognitivo e a aquisição 

de conhecimento que conduz ao equilíbrio entre razão e sensibilidade. Esta autora 

salienta a importância de discutir o papel da arte na educação, não sendo apenas a 

prática aleatória de atividades artísticas. Estudou as atividades específicas do quotidiano 

escolar Waldorf analisando cento e trinta e quatro aguarelas de crianças do 1.º ao 8.º 

ano. Marques Silva (2007), estudou a possibilidade de a Pedagogia Waldorf ser uma 

alternativa que possa responder à crise educacional sentida nas escolas portuguesas, 

defendendo que esta pedagogia torna as crianças mais humanas, justas e conscientes da 

sua própria natureza (Júnior 2012). 

Em resumo, a Educação Artística, embora exposta no currículo, continua a ter pouca 

expressão no sistema de ensino Público em Portugal. Por outro lado, diversos autores 

defendem a importância da Educação Artística no ensino, concretamente, nas idades 

mais jovens. Parece-nos importante tentar perceber como se relaciona a expressão 

artística com o desenvolvimento humano integral da pessoa do aluno, nomeadamente 

na dimensão da empatia. 
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2.2. O contributo de Steiner 

 

De seguida é feita uma pequena descrição da vida de Rudolf Steiner e das suas ideias 

para um melhor entendimento acerca da pedagogia Waldorf. Rudolf Steiner nasceu em 

Kraljevec (fronteira austro-húngara), onde viveu até ao seu primeiro ano e meio de 

idade. Rudolf Steiner deu o seu contributo em áreas como a medicina, a agricultura, a 

educação e as artes. Até aos seus oito anos, Steiner teve a natureza muito presente na 

sua vida em Pottschach, Áustria, e durante estes anos, foi o seu pai que lhe deu aulas em 

casa. Nessa mesma altura a família Steiner mudou-se para a Neudörfl, onde começa a 

frequentar uma escola com grande influência oriental. Steiner viveu sempre dividido 

entre o contacto com a natureza dos locais onde vivia e entre a ligação com a tecnologia 

relacionada ao trabalho do seu pai – chefe da estação ferroviária. Foi no liceu em 

Wiener-Neustadt (Baixa-Áustria), até aos seus dezoito anos, que Steiner começou a 

interessar-se por obras filosóficas como “Crítica da Razão Pura” de Kant. Descobriu na 

geometria respostas para o seu mundo espiritual, tendo sido no seu colégio, o melhor 

aluno nesta área (Hemleben, 1989). 

 Desde criança que sentia algo mais para além do mundo físico, o que o levou a 

tentar encontrar respostas para a vida a partir de questões que Paul Gauguin colocava a 

partir das suas obras: “De onde viemos? O que somos? Para onde vamos?” Steiner 

acrescentava ainda: “No que nos podemos tornar?” A tentativa de obter resposta a estas 

questões mantiveram Rudolf Steiner ocupado para o resto da sua vida (Stedall, 2012). 

Quando um parente seu falece, Steiner teve a sensação de ter tido o seu primeiro 

contato com o mundo não físico, procurando na matemática, ciência e filosofia uma 

resposta concreta para esta sensação, que ao longo dos anos se veio a intensificar. 

Manteve esta procura em segredo até aos seus quarenta anos devido aos preconceitos da 

sociedade.  

Em 1868, Rudolf Steiner e a sua família (pai, mãe e dois irmãos mais novos) mudam-

se para uma vila perto de Viena, para que ele, aos dezoito anos e aconselhado pelo seu 

pai, se pudesse matricular na Escola Politécnica de Viena. A capital do grande império 

Habsburgo era uma cidade cosmopolita cheia de vida, criatividade e diálogos filosóficos, 

desta forma, Steiner desenvolveu os seus conhecimentos a nível cultural e social. Em 

Viena, Steiner frequentava o famoso café Griensteidl onde convivia com Poetas, 

comerciantes ricos, monges cistercienses, feministas, professores universitários e 

estudantes pobres como ele. Numa das suas viagens de casa a Viena, Steiner, conhece 
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Felix Koguski, com quem finalmente partilha a sua ideologia de vida e a quem 

confidenciou as suas experiências espirituais. Felix Koguski era um herbologista que ia a 

Viena vender aos boticários as ervas medicinais que recolhia no campo. Foi com ele que 

Steiner aprendeu que havia uma grande quantidade de ensinamentos tradicionais que 

estavam prestes a desaparecer por completo da cultura popular da Europa Central 

(Stedall, 2012). Steiner acreditava que Felix tinha, tal como ele, um conhecimento 

intuitivo que estava presente na sua vida desde a infância e agora conhecia alguém que 

partilhava o mesmo tipo de experiência. Para além de Felix e Kant, Steiner foi também 

principalmente inspirado e influenciado pelo trabalho do escritor Johann Wolfgang von 

Goethe, que abordava a vida da mesma forma que Steiner. 

Ainda em Viena, Steiner deu aulas a quatro crianças. Uma dessas crianças, Otto, 

tinha atrasos físicos e mentais e poucos acreditavam que ele podia ser educado, Rudolf 

Steiner acreditou porém nas capacidades de Otto, a prova foi que veio a tornar-se 

médico. Foi assim que nasceu o movimento Camphill, fundado por Karl Konig em 1939. 

Este movimento foi inspirado por Steiner, e pelas suas experiências com Otto. Camphill 

ajuda indivíduos com e sem deficiência a alcançar e desenvolver o seu potencial. 

Em 1897, Steiner mudou-se para Berlim para editar uma revista Literária e Teatral. 

Durante sete anos deu aulas no curso de História numa escola de formação para 

trabalhadores. No decorrer dos anos consegue um número considerável de pessoas 

interessadas nas suas experiências transcendentais. Essas pessoas espalhavam-se um 

pouco pelo mundo e grande parte pertencia à Sociedade Teosófica. No entanto, Steiner 

afastou-se dos teósofos e da sua líder Annie Besant. Steiner cria então a Antroposofia. 

Viajou pela Europa, deu palestras, escreveu sobre a sua visão esotérica e cósmica do 

mundo e dedicou-se a demonstrar como as artes podem influenciar, de uma forma 

positiva, o humano. Após a primeira guerra mundial, Steiner, com a ajuda da sua esposa 

Marie von Sievers, acredita que as pessoas, através da Antroposofia, poderiam superar a 

destruição causada com alternativas mais humanistas, criando assim um novo 

movimento terapêutico de nome Euritmia. Rudolf Steiner morre prematuramente em 

1925 na Suíça, aos 64 anos, mas deixa uma ideia que se foca sobretudo na sensibilidade 

que o ser humano tem da autoconsciência através da ligação com a natureza. 

A Educação Artística como base do desenvolvimento do homem surge na história 

com o Movimento Expressionista em que se destaca o contributo de Rudolf Steiner que 

vê “o homem [como] um ser individual e espiritual que se desenvolve na base da 

herança biológica e do seu ambiente social. A educação fomenta esse desenvolvimento.” 
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(Cabanas 1993, p. 326). Steiner acredita que a Educação Artística deve desenvolver, com 

práticas artísticas, a capacidade individual da criança de preservar a fantasia através da 

manipulação de formas, cores e ritmos. Autores como Vygotsky (2012) e Chukovsky 

(1971) defendem que a fantasia que é desenvolvida através da Educação Artística deve 

continuar ao longo da vida até à fase adulta. A criança cria o seu mundo e é nele que se 

sente bem. Aos nove anos de idade, quando ocorre um distanciamento do eu com o 

mundo, o pedagogo tem um papel importante no desenvolvimento emocional do aluno 

para o orientar através da arte e de o ajudar nos novos sentimentos, para que estes 

permaneçam num mundo de fantasia como antes. Ou seja, nos primeiros anos escolares 

a criança é conduzida para aprender as matérias para as avaliações e a forma como esta é 

lecionada nem sempre ajuda a que as crianças a compreendam o que pode contribuir 

para uma frustração interior. A escola, como uma das bases da educação do ser humano, 

deve tentar ao máximo amenizar qualquer tipo de problema e preservar a ideia de ter 

uma vida saudável, tanto mentalmente como socialmente. A arte pode ser um grande 

contributo para o desenvolvimento deste ambiente escolar, sendo que para isso é 

preciso criar condições educativas para “despertar o conhecimento para a vida” 

(Clouder, 1994). Esse despertar pode ser feito através da arte, com a interação 

professor-aluno para manter as aulas dinâmicas. De uma forma geral, a criança depois 

da primeira infância tem necessidade de se expressar, cantar, representar ou desenhar. 

Tem necessidade de partilhar o seu mundo. “Todo o ato pedagógico constitui uma 

oportunidade de encontro humano, em que o educador é um mediador, tanto mais 

[com]sentido, quanto proporcione experiências estéticas inefáveis.” (Cruz, 1999). 

Não se ensinam técnicas mas sim educa-se para o autoconhecimento através da arte, 

pois é quando somos crianças que absorvemos tudo, não de uma forma cognitiva mas 

de uma forma sensorial. 

 

  



12 
 

2.3. Antroposofia 

 

 

By anthroposophy I understand a scientific research of the spiritual 

world which sees through the one-sidedness of both normal, natural 

science and traditional mysticism. Anthroposophy seeks to develop 

those forces of soul not yet active in normal consciousness and science 

but which make possible such a penetration into the supersensible 

world.  

Rudolf Steiner 

 

Do grego Antroposofia (Anthropos + Sofia), que significa sabedoria do homem, 

literalmente o que Rudolf Steiner queria demonstrar como resultado da sua pesquisa era 

"um caminho de conhecimento para guiar o espiritual do ser humano ao espiritual do 

universo". Em 1912, Steiner forma a Sociedade Antroposófica, sendo acompanhado por 

alguns membros da Secção Alemã da Sociedade Teosófica, e tornou-se assim presidente 

do grupo. A Antroposofia baseia-se na união do corpo, alma e espírito, para desenvolver 

uma consciência expandida. No seu método, Steiner utiliza a meditação e observação da 

natureza como ferramentas para experimentar estados alterados de consciência. Apesar 

da conotação espiritual, não é considerada uma religião, pois é apoiada em observações 

concretas e conhecimento científico ligado à natureza. Para o alcance desta consciência 

expandida, a Antroposofia é dividida em diversas áreas práticas como a euritmia, a 

homeopatia, a pedagogia, a filosofia, a agricultura, a arquitetura e o centro Camphill que 

ajuda crianças com necessidades especiais. (Barfield 2002; Lanz 2002). 

Em Portugal, a Antroposofia aparece em áreas da educação, tendo como exemplo a 

escola “Harpa”, “Escola Livre” o jardim de infância “Pé de Romã”, “São Jorge” ou 

“Infância Viva”, aparece também em Comunidades terapêuticas como a “Casa Santa 

Isabel” e a “Associação Terapêutica de Almeida”, na medicina com a “Associação de 

Medicina Antroposófica de Portugal” e na agricultura com a “Associação Profissional 

para o Desenvolvimento da Agricultura Biodinâmica e Biológica”.  
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2.4. Pedagogias 

2.4.1. A pedagogia Waldorf 

 

  A primeira escola Waldorf surge em 1919 a pedido de Emil Molt, proprietário da 

fábrica de cigarros Waldorf em Estugarda. Emil Molt queria uma educação para os 

filhos dos funcionários da fábrica, de forma a prepará-los para a vida. Pediu ajuda a 

Rudolf Steiner, que era conhecido pelo seu movimento Antroposófico para formar 

professores segundo a sua filosofia. Criou a pedagogia Waldorf nascida após a primeira 

guerra, no intuito de criar uma renovação social (Schmelzer, 1994). Assim, os 

educadores deveriam saber combinar a razão com a emoção, unindo o coração à mente, 

olhando para o mundo de uma forma mais sensível. As crianças não saem da escola a 

acreditar em nada em específico, são apenas nutridas como seres humanos livres, 

integrando as artes em todas as aulas. (Stedall, 2012). O professor Hellmuth Becker 

acrescenta que “o que distingue esta escola de todas as outras é a instauração de um 

diálogo permanente sobre os conteúdos do ensino e não sobre as classificações ou 

passagens de ano” (Schmelzer, 1994) assim sendo, a pedagogia Waldorf apenas pretende 

uma preparação para as aprendizagens futuras.  

A pedagogia Waldorf surge de um paradigma humanista, onde o centro do 

conhecimento é a pessoa, onde ela é o fim (sujeito) e não o meio (objeto). Este modelo 

utiliza ferramentas educativas criativas, multissensoriais, intuitivas e afetivas, tornando 

os indivíduos livres e confiantes, com espírito crítico e abertos a novas experiências. 

(Bertrand & Valois, 1994) “Perante uma sociedade que concede muito pouca 

importância ao indivíduo, à sua criatividade, às suas necessidades e à sua imaginação, a 

organização educativa, no quadro do paradigma humanista da educação, centra-se 

prioritariamente no desenvolvimento da pessoa, para que ela se sinta bem consigo 

própria e possa funcionar em pleno.” (Bertrand & Valois, 1994). Para este 

funcionamento absoluto, e partindo da ideia antroposófica, que caracteriza o indivíduo 

como corpo físico, anímico e espiritual, a pedagogia Waldorf defende que a criança deve 

ser orientada pela educação no seu crescimento e desenvolvimento físico, que até os 

sete anos de idade, está a ser construída e fortalecida para se tornar autónoma o 

suficiente para a integração escolar (Lanz, 2002). A Antroposofia acredita que o ser 

humano quando nasce traz informações que devem ser adaptadas ao mundo, desta 

forma a pedagogia Waldorf ajuda a descodificar essa informação própria de cada 

criança, para que a alma se eleve ao mundo espiritual utilizando instrumentos orgânicos. 
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Numa escola Waldorf é o aluno que determina os conteúdos a serem abordados, de 

acordo com as características da turma, e respeitando assim o desenvolvimento 

individual de cada um, procurando manter o entusiasmo dos alunos. Este modelo 

educativo orienta-se por quatro pilares de aprendizagem: O aprender a conhecer; o 

aprender a fazer; o aprender a viver e o aprender a ser (Silva, 2007), orientados sempre 

pela experiência artística.  

Segundo as teorias da pedagogia Waldorf, cada criança é um ser único, cada um 

responde aos estímulos e vivencia o mundo de forma muito própria, independente da 

hereditariedade ou do meio envolvente. Uma vez que a criança depende do adulto para 

a sua formação nos primeiros anos de vida, essa mesma formação deverá ser cuidada e o 

educador deve questionar constantemente a responsabilidade que acarreta. “O 

importante não é “o que” conhece o adulto mas “como” conhece.” (Maier, 1994). Quer 

isto dizer que a criança necessita de estimular a forma de pensar, e que para isso o adulto 

deve dar a conhecer as suas experiências, desta forma a criança constrói, mentalmente, a 

sua própria história e experiência a partir de uma outra experiência. Rudolf Steiner 

defende que o verdadeiro papel dos educadores é o de remover as dificuldades e os 

obstáculos, quer físicos, quer psíquicos, permitindo que cada criança seja livre já que 

todas trazem algo de único e novo para o mundo.  

Este tipo de pedagogia defende também que a educação é prolongada pela vida e 

deve estar bem estruturada na infância para que numa fase adulta se crie a capacidade de 

autoeducação. Segundo a experiência de professores Waldorf, a autoeducação é mais 

difícil do que educar outros, mas é essa capacidade de autoeducação que faz a diferença, 

tal como os alunos, os professores estão dispostos a aprender com os mais novos 

criando uma ligação especial dentro de aula (Ravagli & Göbel, 1994). O cultivar de 

sentimentos, como a admiração e o respeito, são importantes para o desenvolvimento 

da personalidade humana. Estes sentimentos estão presentes na nossa vida em 

momentos especiais que perdem importância no meio de toda a agitação cosmopolita. 

Na pedagogia Waldorf trabalha-se a maior parte das vezes em grupo (na expressão 

dramática, na dança ou na horta), logo este trabalho em equipa e de partilha de 

conhecimento resulta numa consciência do outro, tentando não promover a 

individualidade, desenvolvendo assim, características empáticas. Cada grupo tem 

experiências diferentes devido às características próprias de cada criança. As crianças 

que frequentam a Escola Waldorf são sobretudo mais atentas ao mundo que as rodeia e 



15 
 

mais interessadas, pois os pedagogos despertam constantemente a curiosidade de 

aprender. 

 
 
a) Ensino individualizado 

 

O professor, numa escola Waldorf, segue a mesma turma durante oito anos (se assim 

for possível), contando com a ajuda de outros professores para ensinar as matérias que 

não dominam em plenitude. Ter um professor durante oito anos ajuda a estabelecer 

uma ligação quase que familiar e permitindo que exista, além da confiança, uma 

autoridade natural. É neste ambiente de partilha que o professor desempenha o papel de 

educador, indo ao encontro das necessidades de cada um (Riepe, 1994b). 

Alguns autores, como Howard Gardner, acreditam também que o ensino, para ter 

sucesso, deve ser individualizado. Infelizmente, a sociedade cada vez menos é capaz de 

responder a essa necessidade das crianças, tornando o ensino cada vez mais padronizado 

(Smith, 2008). Howard Gardner acredita que cada indivíduo possui um tipo de 

inteligência mais acentuado que outros, ao contrário do que a maior parte dos 

psicólogos que afirmam que a inteligência é uma coisa única, que temos uma inteligência 

geral e que a inteligência é hereditária, ou seja, se soubermos o quão inteligente são os 

nossos pais, avós e por aí em diante, sabemos prever o quão inteligente somos. Gardner 

discorda desta visão e acredita na teoria que a nossa inteligência depende do nosso 

esforço e do quanto trabalhamos. Na pedagogia Waldorf, o esforço é substituído por 

uma envolvência e entusiasmo que são cultivados através da atividade artística, “uma 

aprendizagem prática, com “as mãos, o coração e a cabeça”, desenvolve-se através da 

prática e vivência do nosso próprio trabalho” (Riepe, 1994a) o que desperta habilidades 

desconhecidas encontrando no desenrolar do processo etapas que fazem parte da vida: 

como a determinação e o poder de decisão. Aprendem e experimentam a mesma 

matéria durante vários dias, de várias formas, para que todos tenham oportunidade e 

tempo de compreender, consoante a sua inteligência, e serem envolvidos pelas várias 

vertentes que o tema oferece. 

 Elali (2003) afirma ainda que “a diferença entre o discurso e a prática é considerada 

um dos motivos que justificam a dificuldade de assimilação/reprodução pelos 

estudantes de alguns dos conteúdos ministrados em classe pelos mestres.”  
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b) Professor como exemplo 

 
Os educadores e professores Waldorf têm uma formação específica, para 

conseguirem ter um conhecimento interior sobre si mesmos, pois, só assim serão 

capazes de conhecer as necessidades do ser humano e responder às necessidades de 

cada criança. Os professores Waldorf estão disponíveis para os seus alunos dentro e fora 

da sala de aula atendendo sempre às dificuldades pedagógicas ou pessoais.  

Os professores ensinam através de experiências e não através de manuais. Estas 

experiências e partilhas resultam numa aprendizagem dinâmica. Os alunos recordam o 

que aprendem porque a memória recorre a essa experiência, porque esteve ligada a 

todos os sentidos do aluno. Existe assim uma relação entre a memória explícita e 

implícita da atividade realizada pelo aluno. 

A pedagogia Waldorf e as suas atividades de ensino baseadas na arte incitam nos 

professores ou educadores visões e valores alternativos no paradigma da educação. Pois 

segundo Howard (1988), esta fortalece o desenvolvimento do núcleo do ser humano e 

da sua individualidade, tanto nos alunos como nos educadores, mais ainda, segundo 

Stockton (2003, p.58) “artistic creation rests not on what it is but on what it might be, not on the 

actual but on the possible” ou seja a criatividade ou a criação artística, leva-nos à 

potencialidade da imaginação humana. Visto isto, o conceito de criatividade de Rudolf 

Steiner envolve os seguintes objetivos, a serem desenvolvidos pelos professores: a) uma 

força maior do que a própria pessoa; b) atenção e perceção direcionada à intenção, ao 

sentimento e ao pensamento; c) evolução através de duas fontes possíveis: o 

impressionismo (o impulso intuitivo da sensibilidade externa), e o expressionismo o 

impulso imaginativo da sensibilidade interna; d) o balanço do impulso como uma 

relação entre o interno e o externo (Howard, 1988).  

Resumindo, o currículo da pedagogia Waldorf está assente no reconhecimento da 

escolha de individualidade da atividade interna. Na perspetiva dos professores, os 

estudantes têm assim “(…) a great deal of knowledge, but that [Waldorf educators] prepare the 

ground for them to acquire the right feeling for the world” (Steiner, 1986, p. 178).  

 

c) Contato com a natureza e alimentação 

 

A escola é responsável em grande parte pela transmissão de valores. É na escola que 

se começam a desenvolver capacidades sociais e o meio onde a criança está inserida 

pode condicionar o seu desempenho de aprendizagem ou até mesmo a sua saúde 
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(Sommer, 1973). O ser humano recebe, a partir dos sentidos, uma serie de informação, 

logo, o comportamento do indivíduo vai ser influenciado pelo meio onde está inserido. 

A brincadeira é uma extensão da aula e para um desenvolvimento psicomotor saudável a 

criança deverá ter espaço para a sua liberdade individual, espaço para correr, espaço para 

viver. Segundo Decroly, é no espaço exterior à sala de aula que a criança desperta as 

curiosidades e, consequentemente obtém conhecimentos (Elali, 2003). Os estímulos 

devem ser constantes e devem vir da terra e do acompanhamento das mudanças da 

natureza, ao contrário dos recursos tecnológico, que estão a ganhar terreno na sociedade 

atual.  

Ao criar um contato constante com a natureza, as crianças aprendem a respeitar 

como se fosse um amigo e “um amigo sempre se trata com cuidado, tanto mais quando 

o bem-estar de um depende do outro” (Suchmantke, 1994). Todas as atividades 

relacionadas com o cuidar da horta, cuidar de um animal, são atividades onde a criança 

ganha uma compreensão maior sobre a vida e aprende que também faz parte integrante 

da natureza e que como ser humano tem uma grande responsabilidade ecológica, deve 

respeitar as necessidades de cada ser vivo. Aprendem a amar os animais, as árvores, as 

flores; com esse amor desenvolvem características empáticas como a cooperação e 

atenção às mudanças exteriores. O cultivo do amor pela natureza traz frutos e ao 

observar o resultado de algo que eles ajudaram a crescer, é bastante gratificante. É 

também com a natureza que têm o primeiro contato com a vida e a morte aprendendo a 

lidar com esses fatos de uma forma natural.  

 
Quando adentro a Natureza, o esplendor da luz e das cores vem ao meu encontro; ao 

acolher a luz e suas cores, aproprio-me daquilo que a Natureza projeta em direção ao futuro; 

e quando volto à minha sala de trabalho e faço reflexões sobre a Natureza, formulando leis a 

seu respeito, então ocupo-me com aquilo que na Natureza está em contínuo perecimento. 

Na Natureza, o perecer e o nascer estão constantemente interligados. Podemos captar o 

processo de perecimento porque temos em nós a reflexão da nossa vida pré-natal, o mundo 

do intelecto e do pensar, pelo qual podemos compreender o morto subjacente à Natureza. E 

o fato de podermos contemplar o que existirá da Natureza no futuro resulta de a 

enfrentarmos não somente com o nosso intelecto e com o nosso raciocínio, mas com aquilo 

que, em nós, tem caráter volitivo. (Steiner, 2008, p. 22). 

 
Todas as crianças numa escola Waldorf estão em contato com a terra, todas elas 

veem, cheiram, sentem, ouvem e saboreiam a natureza. Brincam com material orgânico 

porque nos primeiros anos as crianças aprendem através das experiências sensoriais e os 
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materiais naturais têm texturas, sons e sabores que brinquedos de plástico não oferecem, 

brincam com bonecos sempre muito simples, que ajudam a desenvolver a imaginação, 

utilizam pedras, sementes, madeira, criam bonecos de pano, tocam instrumentos e 

preparam o próprio lanche. Grande parte da alimentação vem da terra que cuidam, 

alimentam-se de legumes orgânicos, frutos que a época oferece, sumos naturais, cereais, 

etc. A alimentação natural e os nutrientes essenciais ajudam a fortalecer o sistema 

digestivo e este equilíbrio é importante não só a nível físico mas também a nível 

emocional, pois “cada alimento  traz em si  uma qualidade diferente e necessária ao ser 

humano, ajudando também  na formação de sua  personalidade” (Amarante, 2013). A 

alimentação dá-nos vida, energia e protege-nos de doenças; ao cuidar da própria 

alimentação, as crianças ficam despertas para a importância de todo o processo de amar 

e cuidar da natureza. Amarante (2013) acrescenta ainda que: 

 
Ao provar os alimentos a criança está a abrir-se para experimentar as diferentes 

características da terra. A variedade na alimentação constrói a abertura para vivenciar toda a 

natureza e a variedade dos seres que nela habitam. Aprender a mastigar alimentos sólidos 

fortalece a nossa força da vontade.  

 

d) Liberdade  

 

Steiner afirma que “uma escola livre é aquela que permite a professores e educadores 

integrarem na educação tudo aquilo que, a partir do seu conhecimento do ser humano, 

do mundo e do seu amor à criança, consideram essencial.” (Götte, 1994). Segundo a 

filosofia Antroposófica, o ser humano deve ser livre, no entanto essa liberdade é 

conquistada aos poucos, educando para uma liberdade racional e não apenas instintiva 

como a dos animais, pois o que nos distingue dos animais é a autoconsciência (Marasca, 

2013, p. 40) e essa autoconsciência deve ser educada, aprendendo a dominar os seus 

instintos. Essa educação deve ser firme mas não repressiva, uma educação demasiado 

severa leva a comportamentos rebeldes. A criança deve sentir que ao fazer o que lhe é 

pedido é para o seu bem-estar. Para isso, esse pedido deve ser feito de forma carinhosa, 

principalmente nos primeiros anos de vida, até aos sete anos, onde o mundo deve ser 

sentido apenas como algo belo. “Portanto, a educação não deve ser rígida demais, pois 

corre o risco de gerar revolta, mentira, hipocrisia, como forma de autodefesa. 

Tampouco deve ser frouxa demais, o que leva à falta de motivação, ao tédio e à atrofia 

das possibilidades.” (Marasca, 2013, p. 99). Desta forma, a educação deve conduzir 
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indivíduos para liberdade de criar podendo ser autêntico e genuíno não só nas suas 

criações mas também no seu dia-a-dia. 

 

e) Intuição e sentidos 

 

Ser livre é poder ser também intuitivo. Todo o uso extremo da racionalidade pode 

interferir com a intuição e a sensibilidade criativa. Embora, seja a racionalidade que nos 

distingue dos animais, devemos portanto criar um equilíbrio entre o racional e o 

emocional. Na pedagogia Waldorf, a intuição é utilizada sobretudo nas atividades 

artísticas, onde os sentimentos estão em uníssono com a criação artística. Os próprios 

professores organizam as aulas consoante o que observam das necessidades dos alunos. 

A Pedagogia Waldorf acrescenta ainda que “o homem não é um ser unidimensional; 

só um desenvolvimento são do corpo e da alma cria as condições próprias para a 

individualidade espiritual. A cabeça, o coração e as mãos têm igual importância no 

desenvolvimento da criança.” (Göbel & McAlice, 1994). É então importante que se 

desperte as sensações através dos materiais na sala de aula e que seja dada atenção a 

todo o corpo como instrumento de aprendizagem pois as capacidades cognitivas e o 

sistema sensorial estão ligados entre si.  

Ao contrário da ciência comum distinguir apenas cinco sentidos, a audição, a visão, o 

olfato, o tato e o paladar, Steiner (2008) acredita que o homem tem doze sentidos e 

separa-os em sentidos básicos: tato, movimento, equilíbrio e vital; intermediários: olfato, 

paladar, visão e calor (térmico); e superiores: audição, palavra, pensamento e o sentido 

do "eu". 

Rudolf Steiner defende que a nossa relação precetiva e ligação consciente com o 

mundo só é possível através dos doze sentidos e por isso o ser humano deve ser 

educado para que todos estes sentidos sejam igualmente trabalhados para 

desenvolverem também uma melhor compreensão do eu interior.  

 
f) Arte 

 

Como foi dito no capítulo sobre Educação Artística, a arte é indispensável no 

desenvolvimento humano, tanto individual como social. É entre os sete e os catorze 

anos que a criança “converte em imagem interior todas as interações com o ambiente e, 

por isso, o professor deve ser capaz de responder, não só em termos intelectuais mas 

também artísticos” (Clouder, 1994). Cabe ao professor fazer a ponte de ligação entre o 
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aluno e o meio, de forma que o aluno observe e aprenda a sentir sempre que “o mundo 

é, na sua essência, bom, belo e verdadeiro, ou seja, é, em si mesmo, uma criação 

artística” (Clouder, 1994). A arte está presente em todas as disciplinas e atividades na 

pedagogia Waldorf, pois acreditam que as crianças desenvolvem a criatividade, 

inteligência emocional, as relações sociais e a autoconfiança, pois, desde cedo, nas aulas 

de artes tiveram que aprender a tomar decisões em relação aos trabalhos que 

desenvolvem. Acreditam também que todas as criações artísticas estão diretamente 

ligadas a formas geométricas da natureza e afirmam que o homem deve-se tornar 

consciente dessa ligação da natureza com o mundo, sem esse entendimento a arte não 

será mais do que uma imitação de formas da natureza (Steiner, 2008, p. 68). 

É necessário que o material escolar seja adequado pois os alunos constroem os 

próprios manuais em cadernos de folhas brancas, sem linhas e sem argolas, desta forma 

têm a liberdade de organizar a informação como quiserem; os manuais vão surgindo 

através dos exercícios propostos pelos professores sempre com muita cor; quando se 

enganam, corrigem o erro com um pequeno desenho, cultivando o belo. Apenas o 

caderno da aula de música é pautado, pois o rigor da leitura musical assim o exige; as 

flautas são feitas de madeira. Cada manual é único tal como cada criança. O material de 

escrita, desenho e pintura vai evoluindo de ano para ano, respeitando a ergonomia da 

mão, do 1º ao 3º ano os alunos utilizam barras de cera de abelha para pintar e para a 

escrita utilizam canetas de aparo com a ponta reta, cabo ergonómico de madeira e de 

forma triangular sendo adaptada de forma correta à mão contribuindo na fruição da 

escrita e respeitando a forma da letra; no 4º ano utilizam lápis de cera de abelha e caneta 

de aparo com ponta fina, pois já possuem uma destreza maior com o material. As 

aguarelas são feitas através de pigmentos naturais e as folhas são recicladas. A Pintura e 

o Desenho de Forma são duas disciplinas de grande envolvimento pessoal, trabalham as 

necessidades do corpo etérico e anímico e desenvolvem a criatividade e a fantasia. 

A aprendizagem da escrita é feita primeiramente através de símbolos diferente das 

vogais e das consoantes, sendo as vogais aprendidas através de gestos de euritmia e as 

consoantes através de histórias desenhadas, interiorizando assim o signo e o significado. 

A aprendizagem da leitura é diferente, pois acredita-se que esta não é ensinada, mas é 

sim um despertar do interesse da criança em decifrar os objetos do ambiente. No ensino 

da história, o professor procura estabelecer uma relação com a atualidade, relacionando-

a com teatro, artes plásticas e através das lendas e mitos. O ensino da matemática é feito 

de uma forma rítmica e artística, na medida em que utilizam o movimento do corpo 
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para estimular a criatividade e a fantasia não exigindo apenas uma resposta correta e sim 

analisando todas as possibilidades. O currículo Waldorf inclui também as ciências que 

são aprendidas através da experiência real tal como na jardinagem. A educação física 

trabalha o espírito de equipa e a destreza corporal (Marasca, 2013, pp. 85-95). 

 
Em resumo, e como refere Romanelli (2008), é importante salientar que através da 

metodologia Waldorf podemos defender que o aluno é preparado para ser um artista, 

não no sentido de estar preparado para criar a sua arte (seja através da pintura, do teatro, 

da música ou da dança), mas no sentido de construir o seu papel no mundo com os 

olhos de um artista, procurando a bondade, a beleza e a verdade com esse olhar. Desta 

forma muito particular, Steiner acreditava que a arte é ideal para se preparar o ser 

humano de forma a equilibrar corpo, alma e espírito.  

 
g) Respeito pelo ritmo de desenvolvimento de cada um 

 

A maior parte das teorias sobre desenvolvimento das crianças acreditam que o 

indivíduo quando nasce é um ser “em branco” e molda-se segundo os estímulos que 

aparecem na sua vida. Segundo Lanz (2000, p. 35), “para quem admite a realidade dos 

membros suprassensíveis, os factos empíricos coadunam harmoniosamente, pois 

constituem projeções de um processo íntimo de desenvolvimento físico-espiritual que 

só a Antroposofia descreve de forma completa”. Rudolf Steiner acredita no processo de 

reencarnação, e que esse processo se manifesta ao longo da vida devendo ser guiado 

conforme a vontade do indivíduo. Divide o ciclo de desenvolvimento humano em ciclos 

de sete anos, pois é de sete em sete anos que se dão as transformações mais 

significativas a nível físico e emocional.  

É importante perceber alguns detalhes deste desenvolvimento para um maior 

conhecimento e consciência do ser humano, principalmente na criança, sendo que os 

primeiros anos de vida devem ter toda a atenção do adulto para compreensão das 

necessidades do indivíduo, ajudando-o a que este se adapte ao meio onde está inserido, 

dando-lhe espaço para conseguir ser genuíno, dando o melhor de si ao mundo e a si 

mesmo. De acordo com o estudo de Bernard Lievegoed (2007) e baseado na filosofia de 

Steiner, resultam, assim, três fases de sete anos: a fase do desenvolvimento físico (do 

nascimento até aos sete anos); o amadurecimento psicológico (dos sete aos catorze 

anos); amadurecimento social (dos catorze aos vinte e um anos). A Antroposofia 

reconhece o ser humano com corpo, alma e espírito e para que exista um equilíbrio ente 
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o físico e o espiritual, a alma necessita de ser alimentada por bondade, beleza e verdade, 

trabalhando sempre em cada fase os princípios antroposóficos: o pensar, o sentir e o 

querer. O ato de pensar, de sentir e de querer estão presentes durante todas as fases de 

desenvolvimento, sendo que em cada fase se evidência sempre uma das características. 

Existe sempre uma correlação entre o desenvolvimento corporal e anímico dando 

origem a fases intermédias entre cada fase de sete anos. Na primeira fase a criança imita 

o que vê, na segunda fase descobre e desenvolve sentimentos e na terceira fase nasce 

uma vontade de conquistar o mundo, como nos disse Fernando Pessoa (1934), “claro 

em pensar, e claro no sentir, é claro no querer.” 

Quando um bebé nasce, vive apenas dos seus impulsos e do mundo que o rodeia. 

Dorme muito e chora para mamar, desta forma o seu corpo concentra-se apenas no 

crescimento. Após algumas semanas, o bebé começa a trabalhar a sua perceção, para 

conhecer o mundo recebe informação de fora para o seu mundo interior. Toda essa 

informação é guardada no seu inconsciente e será avaliada de forma cognitiva anos mais 

tarde. O recém-nascido tem uma total entrega ao mundo que o rodeia, necessitando de 

atenção e cuidado. O desenvolvimento anímico inicia-se quando, a partir do que vê, 

começa a imitar. Todas as vivências que a criança captou nos primeiros meses de vida 

começam agora a despertar e a formar o seu caráter, ou seja, tudo o que não foi 

entendido de forma cognitiva ficou guardado no inconsciente anímico e quando a 

criança entra na fase da imitação essas vivências começam a ganhar forma na maneira de 

agir e sentir (Lievegoed, 2007, p. 39). 

Os pais têm um importante papel nesta fase, pois é com eles que a criança passa mais 

tempo. Os pais como educadores devem ter a capacidade de se autoeducarem para que 

tudo o que a criança venha a observar e imitar sejam bons exemplos. A criança nesta 

fase deve sentir que o mundo é bom, para tal o ambiente em que a criança está inserida 

deve permanecer um sentimento de amor para que se sinta protegida e acarinhada.  

Após o conhecimento do mundo exterior, conhece e desperta interesse para o seu 

próprio corpo, brincando com as suas mãos e pés. Quando começa a andar, o bebé 

inicia mais uma fase biológica. Esta fase corporal está relacionada, segundo Steiner, com 

a forma como a criança se vai comportar na sua vida daí em diante. Com a vitória dos 

primeiros passos, a criança começa a produzir as primeiras palavras que serão mais 

percetíveis quando já anda bem. O processo da fala exige muito da criança, pois é a fase 

onde ela começa a gerir a forma de pensar. A primeira fase da fala consiste em dar 

nomes às coisas; na fase seguinte, acrescentam o verbo, começando assim a aplicar as 
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funções visíveis aos olhos da criança, a pessoas, animais e objetos. Com a fala a criança 

começa a ter também a noção de tempo e de espaço. É importante que a língua materna 

seja falada corretamente para que a criança tenha ao seu dispor um vocabulário rico e 

consiga exprimir-se da melhor forma. A criança deve ser estimulada para que o pensar 

seja normalmente desenvolvido. 

Depois de saber andar e falar, a criança desperta o pensamento, e é por volta dos três 

anos de idade que ganha a consciência do Eu. Começa a brincadeira com tudo aquilo 

que lhe está próximo. O sentir começa a despertar e todos os momentos são vividos 

com grande intensidade embora ainda de uma forma muito pouco estruturada, sendo 

sentimentos baseados em reações momentâneas.  

A forma como a criança brinca começa a modificar-se por volta dos quatro anos de 

idade, ela brinca consoante as suas necessidades interiores. Nesta idade começa a 

desenvolver a fantasia, cria o seu mundo e com a ajuda da sua imaginação todos os 

objetos de casa ganham outras funções. De acordo com os princípios da pedagogia 

Waldorf, os educadores, sejam os pais ou professores no jardim-de-infância, devem 

alimentar esta fantasia, nomeadamente através de contos de fadas. Até aos sete anos de 

idade em que a criança entra na escola, é dada ênfase ao brincar. A criança é livre para 

criar a partir da sua fantasia, os jogos e a música agilizam a destreza corpórea, e as 

histórias são contadas de uma forma expressiva. Todas estas tarefas despertam interesse, 

trabalham a vontade e curiosidade de saber mais sobre o mundo. 

A fase do desenvolvimento físico dá lugar ao desenvolvimento anímico quando a 

criança inicia a troca dos dentes de leite pela dentição definitiva, nesta fase a criança 

ganha maturidade para começar a frequentar a escola. A partir dos sete anos de idade, a 

criança sente-se atraída por tudo o que seja belo, as histórias e a forma como são 

narradas são muito importantes nesta fase, devem estar repletas de fantasia, vida e ação. 

Desta forma o professor conseguirá cativar o aluno, nesta idade não é importante que o 

professor desenvolva conceitos demasiado teóricos, pelo contrário deve conseguir 

apenas “introduzir de modo artístico e criativo, no mundo interior da criança, grandes e 

pequenas verdades da vida” (Lievegoed, 2007, p. 61). A falta de desenvolvimento do 

lado criativo pode trazer danos na personalidade da criança, pois são essas atividades 

que trabalham os sentimentos e a vontade de criar e viver. A criatividade deverá estar 

sempre presente em todas as disciplinas, este tipo de trabalho é muito exigente, visto 

que é o pedagogo que tem um dos papéis mais importantes na sociedade, sendo um dos 

grandes problemas da pedagogia tradicional a falta de flexibilidade criativa na sala de 
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aula, onde as crianças pouco assimilam de matéria tentando apenas memorizá-la dos 

manuais. Deve existir uma ligação mais profunda com a matéria e essa ligação é criada 

através das práticas artísticas, criando uma ponte entre a razão e emoção. “Para a 

criança, os problemas de seu reino infantil são extremamente sérios, constituindo um 

treino para a «verdadeira» vida posterior. Assim como a criança pequena precisa de 

material para exercitar as suas mãos, a criança pequena precisa de material de exercício 

para toda a sua vida anímica…” (Lievegoed, 2007, p. 64). 

Por volta dos nove anos de idade a criança sofre uma grande transformação 

emocional. A criança começa a ver o seu mundo com outros olhos e a sentir-se 

insegura, começa a criticar tudo e todos, perdendo a sua ingenuidade e apurando o seu 

sentido de observação. A criança tem novas sensações, sentindo-se afastada do mundo e 

tornando-se solitária. Nesta altura a pedagogia Waldorf ajuda a envolver a criança no 

que é belo, para que o medo não ganhe força e a adolescência seja um período de 

amadurecimento sem grandes repercussões. A segunda fase fica concluída aos catorze 

anos na pré-puberdade, quando as diferenças entre meninos e meninas começam a ser 

evidentes. É, também, na pré-puberdade que se começam a vivenciar as consequências 

que foi vivenciado no sentir. A energia circula pela vontade de impor o seu lugar no 

mundo e essa energia deve ser direcionada de modo que não se torne agressiva e o 

contato com a natureza vai ajudar a apaziguar momentos mais agitados e confusos.  

A partir dos catorze anos começa a fase do amadurecimento social, altura em que o 

adolescente começa a procurar respostas lógicas e conceptuais, nesta fase o educador 

deve mostrar verdade em tudo o que ensina. O adolescente olha para o mundo de fora 

como se dele não fizesse parte, ao mesmo tempo que necessita de compreensão por 

quem faz parte do mesmo, pois, todos os valores que não tinham sido questionados até 

agora passam por uma transformação que deve ser idêntica ao seu raciocínio (Marasca, 

2013, p. 51). 

Este estudo foca-se na segunda fase, crianças entre os nove e os dez anos de idade. 

Nesta idade, elas começam a despertar um interesse diferente pela vida que as rodeia. É 

nesta fase que começam a estudar ciência e matemática, começam a construir, a medir e 

a plantar, assim, a criança aprende através daquilo que faz, pois primeiro vem a intenção 

de fazer e apenas depois vem a compreensão. O jogar e o brincar são importantes no 

desenvolvimento da criança, são pontos de partida para o desconhecido que a leva a 

descobrir novas questões, valores e ligações. Através da elaboração de atividades 

artísticas, de cultivar o belo e trabalhar as emoções, consegue-se preservar a fantasia que 
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começa a desaparecer. Vygotsky (2012) fala-nos da diferença entre a imaginação de um 

adulto e de uma criança. A criança tem menos experiência que um adulto, logo os seus 

interesses e a sua relação com o mundo são mais simples. No entanto, pela criança ser 

desprovida de uma série de questões racionais, a fantasia é mais facilmente desenvolvida. 

E para ter uma imaginação criativa é preciso que essa fantasia acompanhe a fase adulta. 

Vygotsky dá-lhe o nome de fantasia amadurecida.  

Quando o desenvolvimento anímico de uma criança não está a ser respeitado 

começam a surgir manifestações através de comportamentos que são muito 

confundidos atualmente com patologias. Ao sermos seres singulares, os pais e 

educadores não devem esperar o mesmo comportamento ou reações idênticas das suas 

crianças. Segundo Marasca (2013) a médica Ita Wegman referindo-se a Steiner disse: 

 

Rudolf Steiner chamou várias vezes a atenção para o fato de o pedagogo ser, até certo ponto, 

um curador tal qual o é o médico, se partirmos de uma visão ampla do conhecimento do 

homem e do mundo. Ao lado disto, Rudolf Steiner também diz que o médico que deseja 

curar, no verdadeiro sentido, deve ter viva no seu interior a arte da educação no seu mais 

amplo sentido. Estas duas indicações serão plenamente compreendidas por quem se houver 

ocupado seriamente com a compreensão do desenvolvimento humano, em especial do 

desenvolvimento infantil. 

 

Desta forma, pais e educadores devem estar atentos a todos os sinais que a criança 

lhes possa transmitir e ao respeitarmos a criança e as suas necessidades em cada fase de 

desenvolvimento, ela cresce feliz e saudável. 
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2.4.2. A pedagogia João de Deus 

 

As Escolas Móveis pelo Método João de Deus foram iniciadas em 1882. A partir de 

1908 passaram a dignar-se por "Associação de Escolas Móveis pelo Método João de 

Deus, Bibliotecas Ambulantes e Jardins-Escolas". Em 1917, foi inaugurado o Museu 

João de Deus e o projeto Escola-Monumento. Este projeto envolveu artistas e 

intelectuais como João de Barros e Afonso Lopes Vieira. As escolas João de Deus, 

alfabetizaram, até 1920, vinte e oito mil adultos e crianças. A partir de 1920 o número de 

alfabetizados aumentou para 135640 crianças e iniciou-se a formação para Educadores 

de Infância. Em 1943 foi fundado o primeiro Curso de Didática Pré-Primária. Para que 

as crianças tivessem um acompanhamento especializado, iniciou-se, vinte anos depois, o 

Curso de Auxiliares de Educação Infantil. A Escola Superior de Educação João de Deus 

foi criada em 1988, apresentando os cursos de Educadores de Infância e de Professores 

do 1.º ciclo do Ensino Básico. Esta instituição é reconhecida a nível nacional e 

internacional e aposta num crescimento sustentável com ofertas de ensino novas e de 

qualidade. Existem cinquenta e quatro Centros Educativos que incluem a Associação de 

Jardins-Escolas João de Deus, a Escola Superior de Educação João de Deus, um Museu, 

uma Casa Museu e duas Ludotecas itinerantes. Para se manter atualizada em termos de 

conhecimentos científicos e pedagógicos, a Associação de Jardins-Escolas João de Deus 

organiza, todos os anos, cursos de formação contínua para os colaboradores, visitas de 

estudo e centros educativos em Portugal e no estrangeiro. A escola recebe crianças 

desde os quatro meses até aos doze anos e todos os alunos dispõem de várias atividades 

extracurriculares e de duas refeições diárias. 

A pedagogia João de Deus centra-se, tal como a pedagogia Waldorf, no modelo 

humanista, no entanto a metodologia utilizada é diferente. Através da poesia, João de 

Deus expressava a sua preocupação com os problemas sociais da época e acreditava que 

saber ler era a coisa mais importante para o ser humano e para isso devia ser estudada a 

linguagem (Golbert, 1988). João de Deus criou um método de ensino que viria a superar 

dificuldades existentes nas escolas do século XIX em Portugal. Segundo o regulamento 

interno da Associação de Jardins Escola João de Deus (2013-2015), este método 

preocupava-se sobretudo em instruir os alunos a ler através de um manual que tinha o 

intuito de ser utilizado pelas mães que guiassem os seus filhos na leitura. É em 1876 que 

surge este método com o nome de “Cartilha Maternal”, com as atividades para os 

alunos e o guia prático para os professores. Pensadores daquela época davam o seu 
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parecer relativamente ao método João de Deus, Carolina Michaelis de Vasconcelos, 

escritora e crítica literária partilha no Jornal “O Ensino” em 1877: 

 
(...) com a Cartilha do Senhor João de Deus entramos num mundo novo; tudo mudou de 

aspeto, tudo se tornou simples, lúdico, transparente. O novo pedagogo vai guiando o 

discípulo passo a passo; não o mete num labirinto; apresenta-lhe um plano disposto na 

melhor ordem e assenta no seu lugar, uma a uma, as pedras do edifício, que são os elementos 

da língua. Dá a conhecer as letras uma por uma, assim como a sua aplicação e só no fim 

constitui a cadeia do alfabeto, ligando estes seus elos; não desmembra as palavras em sílabas, 

as sílabas em letras, apresenta à criança a flor intacta (Ruivo, 2006).  

 
Desde a primeira lição, a criança é convidada a estimular o raciocínio e a lógica para 

analisar a linguagem e as suas regras usando mnemónicas e separação de sílabas através 

das estratégias bottom-up e top-down. Segundo Paiva (2005), bottom-up é um processo de 

leitura que requer a capacidade de compreensão através da construção de informação e 

de significados num papel ou tela; top-down é o processo de leitura que é feito através do 

conhecimento que o leitor tem do mundo para compreender um texto. Assim, uma vez 

que cada leitor atribui diferentes significados ao mesmo texto, a leitura deixa de ser 

apenas informativa e torna-se numa construção de conceitos. Partindo desta ideia 

considera-se que o aluno tem um papel ativo no seu conhecimento, fazendo a ligação 

entre a escola e o mundo que o rodeia, essencial à compreensão das aprendizagens 

escolares. João de Deus afirmava que com cinco anos de idade a criança entra numa fase 

de transição em que já é capaz de assimilar informações. É importante que ela não só 

adquira conhecimentos mas que os compreenda.  

João de Deus, contemporâneo de Decroly e de Maria Montessori, introduziu, em 

Portugal, as preocupações com a educação das crianças com menos de seis anos. 

Afirmava que "o abandono das crianças, sob o ponto de vista cultural, antes da idade 

(sete anos), não é só uma lacuna que os Jardins-Escolas se propõem preencher, mas um 

grave erro a corrigir". (AJEJD, 2013-2015, p.14). 

João de Deus preocupava-se com o ambiente escolar, ou seja, o meio onde a criança 

estava inserida, acreditava que a escola deveria ter um ambiente familiar e confortável, 

assim, os objetos eram à escala da criança para estimularem o sentido de equilíbrio e 

harmonia. As salas tinham um ambiente alegre e colorido, e remetiam para a natureza 

com a presença de muitas flores. Em contrapartida, acreditavam que a presença de 

animais era prejudicial para o desenvolvimento da sensibilidade, pois, não queriam que 
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as crianças se sentissem culpadas por verem os animais sofrer por carência de cuidados 

que uma escola não oferece aos mesmos. 

Para que não se sentissem diferenças sociais desenvolveram o sistema de 

uniformização no vestuário (bibes) com cores diferentes para cada idade escolar. Era 

também de grande importância que os alunos realizassem as refeições na escola, pois 

assim, poupava-se tempo e evitava-se as morosas deslocações até casa, promovendo a 

interação social e alimentação saudável. Para João de Deus também não era aceitável o 

sistema de punição e prémios às crianças, pois acreditava que assim ia desenvolver nelas 

os sentimentos de inveja e desrespeito, e que apenas a vivência em sociedade iria ensiná-

los valores de dignidade e mérito. 

O método João de Deus defendia a educação percetiva através da arte desde a 

primeira infância, valorizando sobretudo dois sentidos: a visão e a audição, estimulando 

a criatividade através da observação e dos sons, incentivando a expressão corporal e 

artística, mas mantendo o foco na comunicação verbal através do diálogo, poesias e 

dramatizações. Para um conhecimento mais concreto da realidade utilizam também 

exemplos vivos, sempre que possível, e material audiovisual.  

Segundo o regulamento interno da escola João de Deus, a estrutura curricular deve 

ser adaptada às características das turmas. Estas escolas promovem a coadjuvação nas 

disciplinas artísticas e expressivas e das áreas onde os alunos tenham necessidades 

específicas. A promoção para o sucesso escolar João de Deus passa por gerir a 

diversidade curricular, elaborar sessões de acompanhamento e complemento 

pedagógico; e aplicar medidas de igualdade de oportunidades ao longo do 1º ciclo. A 

escola deve também “ajudar as crianças a desenvolver as capacidades, destrezas, 

habilidades, conhecimentos, mas, sobretudo, os valores e atitudes para terem sucesso no 

futuro” (AJEJD, 2013-2015, p. 80). Não existindo qualquer referência às horas 

dedicadas a cada disciplina nos documentos que encontrámos sobre a pedagogia João de 

Deus, optámos por contabilizar, nos horários deste ano letivo, as horas efetivamente 

lecionadas: Matemáticas - oito horas semanais; Português - oito horas semanais; Estudo 

do Meio - seis horas semanais; Inglês - duas horas semanais; Educação Física - duas 

horas semanais; Expressão Plástica - uma hora por semana; e Música - uma hora por 

semana. Todas estas disciplinas fazem parte do currículo da escola João de Deus, mas 

apenas as disciplinas de Matemática, Português e Estudo do Meio são lecionadas pela 

professora titular, as restantes são lecionadas por professores especializados. 
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Os professores das escolas João de Deus devem ter em consideração a 

individualidade de cada aluno e devem ser capazes de adequar o currículo às diferentes 

caraterísticas de cada um; devem manter um ambiente ativo e alegre; não devem castigar 

ou premiar os alunos; devem ter em conta a formação humana e cívica do aluno e ajudar 

a alcançar um bom aproveitamento escolar e um futuro sucesso profissional; a formação 

deve contribuir para a realização pessoal do aluno de forma a estimular as suas 

capacidades; devem promover a autonomia, o espírito crítico e a criatividade; devem 

apoiar os seus alunos na formação cultural, cientifica, cívica e humana, criando 

indivíduos responsáveis e com capacidades mediadoras na comunidade.  

As escolas João de Deus apostam na formação dos docentes e dos alunos no sentido 

de obter sucesso no futuro, valorizando a tolerância, o respeito e a igualdade. Ajudam a 

desenvolver capacidades e habilidades de destreza, conhecimento, valores e atitudes que 

contribuam para o êxito ao longo da vida tal como uma integração ajustada à Sociedade 

do Conhecimento. Estes valores eram defendidos por João de Deus e continuam a ser 

praticados nestas escolas até aos dias de hoje.  
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2.4.3. A pedagogia da escola Pública  

 

A Escola Pública que conhecemos atualmente foi construída após o 25 de Abril de 

1974. É uma escola democrática, alicerçada em valores tais como a igualdade de 

oportunidades para todos, a democraticidade, a integração comunitária, a cidadania 

democrática, a liberdade e a justiça social, articulados com uma ideia de autonomia dos 

professores e das escolas. Foi a seguir à revolução de Abril que, apesar dos conflitos 

sociais e dos debates ideológicos próprios de um período revolucionário, se construíram 

os principais consensos quanto ao papel da educação no desenvolvimento económico e 

na modernização do país.  

Segundo o Sistema Educativo Nacional de Portugal (2003), entre 1976 e 1986, existiu 

uma fase de normalização democrática onde no ensino se privilegiaram os aspetos 

curriculares, técnicos e profissionais na reestruturação do sistema de ensino português. 

Em 1986 foi criada a “A Lei de Bases do Sistema Educativo” que iniciou o ensino 

básico obrigatório, universal e gratuito, com duração de nove anos. No ano letivo de 

1989/90 foi estabelecida uma nova reforma curricular para o ensino básico e 

secundário. Oito anos depois, com a experiência adquirida, surgiu uma nova 

“Reorganização Curricular”. O ensino artístico - música, teatro e dança - foi também 

renovado e reestruturado. 

A escola pública não está associado a nenhum modelo pedagógico específico, ao 

contrário da escola Waldorf (Steiner) e da escola João de Deus, organizando-se segundo 

o projeto educativo das próprias escolas. Segundo Canário (1992) “o projeto educativo 

surge como instrumento, por excelência, da construção da autonomia do 

estabelecimento de ensino”. Este projeto educativo deve procurar relacionar três 

aptidões: a nível da investigação educacional através de um processo de produção de 

conhecimento; a nível da mudança educacional através de processo de mudança 

organizacional; e a nível da formação através do processo de mudança de representações 

e de práticas dos indivíduos. Segundo o mesmo autor um estabelecimento de ensino 

integra dois subsistemas, o subsistema nacional de ensino e o subsistema de comunidade 

local em que está inserido, existindo dois modelos que podem ser seguidos. 

Modelo A: Este modelo pode ser designado por sistema de ensino “tradicional” que 

se organiza por uma cadeia hierárquica e é gerida por um padrão de critérios de 

funcionamento interno do sistema escolar. Este é um modelo de um sistema de 

repetição de informações, ou seja, a base curricular é rigorosa e de caráter repetitivo 
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relativamente à gestão do tempo escolar, do espaço escolar e à disposição dos alunos em 

sala de aula. Assim, as aulas têm em média duração de uma hora, o horário semanal 

repete-se ao longo do ano, as salas são espaços destinados a ensinar, centrados no 

professor, com capacidade de receber até trinta alunos organizados e direcionados pelo 

pedagogo. A matéria é transmitida através de manuais ou da informação adquirida pelo 

próprio professor. Não existe relação direta com o objeto de estudo e o processo de 

avaliação é feito através de uma repetição daquilo que o professor ensinou de forma a 

revelar o conhecimento adquirido por cada aluno. Este modo de aprendizagem 

subestima as capacidades, experiências ou interesses dos alunos.  

O modelo B: Um estabelecimento de ensino do modelo B funciona segundo as 

ligações com a comunidade e outras escolas do local. As escolas segundo este modelo 

fazem por cumprir as necessidades sociais da escola funcionando como uma 

comunidade local, onde professores, alunos e pais interagem. Assim, estas escolas têm 

uma identidade social própria. A aprendizagem é organizada por processos de pesquisa 

a partir de um centro de multimédia que disponibiliza informação a professores e alunos 

em alternativa aos manuais. As aulas são divididas para que os alunos elaborem 

atividades individuais ou em grupo: aulas expositivas, debates e apresentação de 

trabalho. Existe uma troca de experiências, conhecimentos e interesses. Desta forma, o 

tempo de duração de aula de uma hora é ajustado à necessidade do trabalho do 

professor e dos alunos. O modelo A segue uma lógica de repetição enquanto o modelo 

B segue uma lógica de produção de informações e relações interpessoais. Canário (1999, 

p. 27) afirma que: 

 
A aprendizagem implica sempre uma tripla relação, com os outros, com o mundo e consigo 

mesmo. Estes três aspetos são indissociáveis e é a articulação entre estas três dimensões que 

dá ou não dá sentido às aprendizagens. Só se aprende alguma coisa em situações que façam 

sentido para o sujeito, portanto a questão central da escola é a construção do sentido.  

 
Assim, os professores, segundo as propostas do Ministério da Educação (2014) para 

o 1º ciclo do ensino básico, devem adotar valores como: o respeito pelas diferenças e 

ritmos individuais do aluno; valorizar as experiências dos mesmos; considerar os 

interesses e as necessidades dos alunos; estimular a troca de experiência e interação entre 

colegas; dar oportunidade de escolha em atividades; valorizar as produções dos alunos; 

promover a iniciativa pessoal e sentido de responsabilidade. Todos estes valores devem 
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contribuir para um clima escolar benéfico à socialização, desenvolvimento moral e para 

uma aprendizagem ativa e diversificada.  

Não existindo qualquer referência às horas dedicadas a cada disciplina nos 

documentos que encontrámos sobre o projeto educativo da Escola Pública, optámos 

por contabilizar, nos horários deste ano letivo, as horas efetivamente lecionadas: 

Matemáticas - sete horas semanais; Português - oito horas semanais; Estudo do Meio - 

cinco horas semanais; e Expressão Artística - duas horas por semana. As disciplinas 

extracurriculares são: Inglês - duas horas semanais; Artes lúdico-expressivas – duas 

horas semanais; e Educação Física - uma hora semanais. Apenas as disciplinas 

extracurriculares são lecionadas por professores especializados. 

 
O projeto educativo da escola estudada nesta dissertação apoia-se em três pilares da 

educação: “o saber” (os conteúdos), “o saber ser” e “o saber estar” (a educação para a 

cidadania). Tem como missão criar condições para os alunos obtenham conhecimentos 

académicos e competências para a cidadania ativa e responsável. Estimulam a 

autoconfiança, a assertividade e a resiliência para a formação integral dos indivíduos. O 

agrupamento procura também desenvolver estratégias para reduzir o insucesso escolar, 

o absentismo, o abandono e a indisciplina. A escola deve ser inclusiva no sentido de 

envolver os alunos, a família, a comunidade escolar e educativa através de atividades 

desportivas, artísticas, projetos socioeducativos ou atividades culturais no âmbito do 

projeto de cidadania. O conhecimento da cultura, da língua portuguesa e o raciocínio 

abstrato devem ser estimulados, tal como o trabalho de pesquisa e de equipa. A escola 

deve incentivar nos alunos o sentido de responsabilização, autoavaliação e de melhoria 

contínua, sendo o mérito e a excelência premiados. 

Os valores do agrupamento passam pelo saber, justiça, cidadania, espírito de equipa, 

respeito pelo outro e aceitação das suas diferenças, aprendizagem ao longo da vida, 

qualidade do serviço educativo e diversidade da oferta formativa. As prioridades 

educativas englobam a motivação para o sucesso individual e em equipa. O aluno deve 

ser consciente da sua participação ativa e deve desenvolver a autonomia, a tolerância e a 

solidariedade. É valorizada a língua portuguesa, a matemática e a integração tecnológica 

para resolução de problemas do quotidiano. Valoriza também o património histórico e 

natural. A escola deve ainda incentivar a confiança nos pais e educadores para que a 

hierarquia seja respeitada (2013-2016).1  

                                                 
1 (2013-2016) Retirado do Projeto Educativo da escola estudada que por motivos de anonimato não 

consta na bibliografia. 
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2.5. Empatia 

 

a) Definição de Empatia 
 

Neste capítulo abordaremos a empatia explorando as definições, características e a 

importância do seu desenvolvimento na infância. A empatia é a capacidade que o 

indivíduo tem de se colocar no lugar do outro, dando resposta aos seus sentimentos ou 

situações específicas, sejam eles sentimentos agradáveis ou não (Veiga & Santos 2011). 

A empatia pode também ser explicada pela neurociência como resultado da descoberta 

dos neurónios-espelho por três neurocientistas italianos: Giacomo Rizzolatti, Vittorio 

Gallese e Leonardo Fogassi (Gallese, Fadiga, L.Fogassi, & Rizzolatti, 1996). Os 

neurónios-espelho são ativados no nosso cérebro pelo ato da observação e estimulam o 

nosso corpo a reproduzir o que estamos a ver ou ouvir, de forma inconsciente, assim, o 

ser humano aprende através da imitação, principalmente na infância. Estes neurónios, 

não nos fazem apenas imitar as ações motoras mas fazem-nos também compreender o 

significado emocional da ação.  

Segundo Rizzolatti e Craighero (2004) a compreensão das ações dos outros é o que 

faz com que os seres humanos permaneçam integrados na sociedade. A empatia é a 

representação da interiorização dos sentimentos. É uma característica inata ao ser 

humano que é muitas vezes esquecida devido a comportamentos cada vez mais 

individualistas a que a sociedade nos impõe. Esta capacidade pode ser redescoberta 

numa fase adulta, mas é importante que seja desenvolvida na infância. Esta característica 

pode ser identificada em vários comportamentos e contextos sociais, tais como: a 

preocupação, a cooperação, o altruísmo, a atenção e a tolerância nas suas dimensões 

sociais (Veiga & Santos, 2011). A resposta empática é um reflexo do sentir e do 

compreender da situação do outro. Desta forma, é possível prevenir possíveis 

desentendimentos e situações conflituosas, contribuindo assim para um entendimento 

interpessoal, vivendo de uma forma mais tranquila e saudável. Ser empático, implica 

também, ter a capacidade de detetar e descrever, de imediato, o estado afetivo do outro 

(Danish & Kagan, 1971) e implica ser sensível a cada momento aos sentimentos em 

constante mudança da outra pessoa (Rogers, 1975). 

A infância é o momento em que as crianças estão mais abertas ao mundo e às 

situações sociais quotidianas. É na infância onde se desenvolve a personalidade e o 

caráter dos indivíduos, características estas que o vão acompanhar por toda a vida, logo 
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“a infância é um período especialmente crítico para intervenções de caráter preventivo 

voltadas à promoção de competências sociais” (Barnett, 1992; Matos, 1997). 

Para um crescimento saudável das competências necessárias para uma criança 

desenvolver a empatia, é necessário um treino desde muito cedo de aptidões como o 

altruísmo, cooperação e tolerância no meio social que ela está inserida (Motta, Falcone, 

Clark, & Manhães, 2006). 

A carência de empatia pode afetar as relações interpessoais no âmbito familiar, 

educacional, social e no âmbito das relações laborais. Um indivíduo com características 

empáticas pouco desenvolvidas pode apresentar disfunções a nível de saúde mental e 

comportamentos antissociais (Motta, 2006). Para despertar a empatia é necessário um 

conhecimento sobre o ser humano e este apenas surge após uma grande capacidade de 

autoconhecimento e assim, somo capazes de nos colocar no lugar do outro e, ao 

reconhecer-se os sentimentos e dificuldades, tornamo-nos empáticos.  

É comum existirem dúvidas relacionadas com a diferença entre empatia e simpatia: 

Uma pessoa simpática é aquela que possui uma facilidade de se relacionar com os 

outros, sendo atenciosa, amigável e que consegue compreender as situações, porém 

mantém uma certa distância no que diz respeito a interiorização dos sentimentos alheios 

(Goldstein & Michaels, 1985). 

Segundo Falcone (1998) a empatia, como capacidade social, pode ser definida a partir 

da componente cognitiva, que é a capacidade de compreender e interiorizar os 

pensamentos e sentimentos do outro, da componente afetiva que é a capacidade do 

indivíduo de viver estes pensamentos e sentimentos e a componente comportamental 

que é o modo como se expressam esses sentimentos e compreensão dos mesmos. 

Muitos autores estudam a empatia ao longo do desenvolvimento sendo que em 

Portugal. Hoje em dia temos cada vez mais problemas de empatia emocional em 

crianças pequenas e que se mantêm ao longo do tempo. Gaspar (2014) adverte que é 

importante intervir antes da pré-adolescência, nomeadamente através de estratégias 

educativas, para manter a empatia nos adolescentes, uma vez que os seus estudos 

demonstram que alguns adolescentes são pouco empáticos. O enquadramento teórico 

da empatia transformou-se ao longo dos anos, tendo sido desenvolvido em diferentes 

áreas como: a sociologista, psicológica e as ligadas às artes.  
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b) Empatia Estética 

 
A empatia também pode ser relativa à apreciação artística, Theodor Lipps (1926) 

fala-nos da apreciação artística como empatia estética, relativa à arte e à natureza. Este 

tipo de apreciação vai variar consoante as emoções que são provocadas no observador. 

Segundo Lipps a empatia estética é um sentimento que se experimenta como se o 

indivíduo fizesse parte do objeto. Bjarne Funch (1997) considera que as emoções neste 

tipo de apreciação artística são o mais importante, já que diferentes tipos de obras 

causam diferentes tipos de emoções, consoante o momento que cada pessoa vive. Sem 

emoção não existe empatia, no entanto estamos sempre a sentir alguma emoção, seja 

positiva ou negativa. Os artistas tentam que o público ao observar a obra, sintam o 

mesmo que eles sentiram e expressaram, mas, mais uma vez, o momento empático de 

cada um vai tornar essa experiência individual, embora possa ser influenciada por 

características comuns à sociedade inserida. 

Quando estamos em contacto com algum tipo de arte pensamos nas características e 

na função física, olhamos, mas pouco observamos. E sem observarmos os detalhes 

pouco nos fundimos com o momento único da experiência da apreciação estética que 

poderá vir a ser algo de fantasticamente memorável. Bjarne Funch elucida, com a sua 

teoria, que uma experiência transcendental com a arte é algo de muito profundo que 

poucos se dedicam a descodificar. Funch fez estudos sobre a apreciação artística e sentiu 

a necessidade de esclarecer que o ato de observação e contacto com a arte tem uma 

definição própria e mostra que esta apreciação é mais do que apenas um contacto visual 

com uma obra de arte e, sim, algo que deve ser tão profundo que nos faz esquecer 

daquilo que nos rodeia. Funch esclarece que o contacto com a arte é mais do que apenas 

olhar para ela e destaca cinco tipos de apreciação artística: empatia estética, experiência 

estética, contemplação estética, fascínio estético e compreensão artística, que podem 

acontecer separadamente ou em simultâneo, dependendo do tipo de pessoa, da sua 

cultura, da sua formação, das suas vivências pessoais e emoções ou dos sentimentos 

recalcados (Funch, 2011).  
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c) Modelos de Empatia 

 

Os estudos de desenvolvimento de empatia em crianças foram iniciados há mais de 

quarenta e cinco anos. É desde a primeira infância que a empatia se manifesta no seio da 

família, com os colegas e professores. Ao desenvolver esta capacidade a criança aprende 

a preocupar-se com o outro, a ser tolerante e a aceitar as diferenças. (Veiga & Santos 

2011) 

Nestes estudos e numa abordagem histórica, descobriu-se uma grande variedade de 

comportamento e respostas que podem ser consideradas indicadoras de empatia nas 

crianças. Uma vez que a criança está em desenvolvimento e esse desenvolvimento 

abrange capacidades cognitivas, afetivas e comunicativas, a compreensão das diferenças 

empáticas considera estes desenvolvimentos. 

São dois os modelos representativos da forma como a empatia se desenvolve na 

infância. Depois de muita controvérsia sobre a forma como se define empatia e os 

processos que lhe são centrais, os investigadores consideram-na como um processo 

multidimensional, dando particular ênfase aos seus componentes cognitivos e afetivos. 

Neste trabalho vamos focar-nos em dois modelos: o modelo de Martin Hoffman e 

Norma Feshbach. Segundo Hoffman (1982, p. 281) empatia é “a vicarious affective response 

(...) that is more appropriate to someone else's situation that to one's own situation” Este autor, 

refere que o comportamento pró-social, que a empatia representa, é a motivação que é o 

mais importante para o desenvolvimento do altruísmo. Embora a definição de empatia 

englobe as dimensões cognitivas e afetivas, para Hoffman, a experiência empática é uma 

resposta afetiva e não cognitiva.  

A mais-valia deste modelo reside no facto de Hoffman identificar diferentes formas 

da empatia ser provocada e de referir que “their use by the child follows more or less a 

developmental progression, and they differ from one another in such areas as the degree to which the 

child's perceptual and cognitive processing are involved, the type of environmental stimuli that elicit the 

response, and the quality and quantity of past experience necessary for empathic arousal to take place.” 

(Goldstein & Michaels, 1985). 

Como refere Veiga & Santos (2011), Hoffman considera que o desenvolvimento da 

compreensão empática corresponde a uma manifestação de maturidade emocional e à 

consolidação da identidade pessoa.  

Neste modelo Hoffman nomeia seis modos de emergência da empatia: o primeiro é 

o reactive newborn cry; o segundo modo é uma resposta empática que invoca o 
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condicionamento clássico; o terceiro modo tem a ver com a acumulação de memórias e 

experiências stressantes; o quarto modo é um motor mimicry onde a imitação desempenha 

um papel muito importante; e o quinto refere-se à symbolic association. 

Os primeiros cinco modos da empatia provocada são automáticos, uma vez que a 

criança está apta para perceber e discriminar as pistas afetivas, sejam elas simbólicas ou 

comportamentais, a resposta surge naturalmente. No entanto, o sexto modo, que 

corresponde à role taking, requer uma maturação cognitiva muito maior e depende muito 

mais do ação intencional. É interessante neste modelo a valorização da capacidade da 

criança formar uma representação mental de si própria na situação de vítima, ou seja, a 

criança poder imaginar como é que se sentiria se experimenta-se a mesma experiência 

emocional que a vítima. 

Goldstein & Michaels (1985), consideram que o mais importante no modelo de 

Hoffman é o facto de ele considerar que o role taking desempenha um papel muito 

importante na resposta afetiva empática mais do que na construção de uma 

compreensão cognitiva da experiência do outro. Hoffman acredita que é esta 

experiência de partilha da emoção do outro que é essencial na empatia. O modelo 

também atribui um importante papel para o processo cognitivo na experiência da 

empatia afetiva, sendo que estes processos se referem à capacidade da criança se 

diferenciar dos outros. Assim neste modelo, Hoffaman acredita que a sympathic distress 

representa uma ligação entre empatia e o comportamento altruísta. 

O modelo desenvolvido por Norma Feshbach, um modelo em três componentes, 

sendo duas cognitivas e uma afetiva. A primeira componente cognitiva refere a 

capacidade que a criança tem em identificar o estado emocional de outra pessoa e esta 

capacidade é cognitiva, isto é, para que a criança consiga sentir empatia por um estado 

emocional especifico, tem de saber identificar as características desse mesmo estado e 

distingui-las de qualquer outro estado. 

A segunda componente cognitiva é a capacidade que a criança tem em compreender 

a perspetiva e papel do outro, role taking, ou seja, para a criança o fazer é preciso que 

cognitivamente compreenda a situação na perspetiva de uma outra pessoa.  

A terceira componente do modelo de Feshbach é a capacidade de resposta 

emocional. A criança deve ter a capacidade de experienciar a emoção que o outro está a 

ter para poder partilhar com a outra pessoa uma experiência emocional. (Feshbach, 

1982)  
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Comparando com o modelo de Hoffman, a primeira componente difere no sentido 

em que os fatores cognitivos em Hoffman são pensados como mediando e modificando 

a resposta emocional, que já está presente na criança logo a seguir ao nascimento. 

Relativamente à segunda componente cognitiva, ambos os modelos referem que o role 

taking é um mediador cognitivo da experiência afetiva empática, no entanto no modelo 

da Feshbach, ele é considerado como sendo uma componente separada e necessária da 

empatia, enquanto no modelo do Hoffman, o role taking é uma modalidade, pelo qual a 

experiência afetiva de uma pessoa pode ser transmitida ao observador. 

A terceira componente é conceptualmente similar à de Hoffman, para quem a 

definição de empatia corresponde a uma resposta emocional vicariante, no entanto 

existem diferenças. Uma diferença importante diz respeito às emoções envolvidas nas 

respostas emocionais em cada um dos modelos. Feshback desenvolveu o seu modelo 

para investigar como é que a criança desenvolve uma variedade de experiências 

empáticas. O modelo de Hoffman foi criado para explicar o papel que a empatia tem no 

desenvolvimento do altruísmo, porque ele acreditava que a angústia é a maior motivação 

para o altruísmo e não centra os sentimentos emocionalmente positivos como por 

exemplo o prazer e a alegria. O modelo de Feshbach propõe que a criança responda 

empaticamente identificando-se com a pessoa, que está presente, muito antes de poder 

ser considerada empática.  

Existe uma grande discussão em torno das diferentes formas como os investigadores 

se preocupam especificamente com a compreensão das emoções do outro, sendo 

incerto que os processos cognitivos envolvidos são essencialmente semelhantes aqueles 

envolvidos na compreensão dos pensamentos e das intenções das outras pessoas na 

compreensão da sua perspetiva visual ou do seu comportamento. Pelo que continua 

incerta a natureza dos processos cognitivos envolvidos na compreensão empática.  

 
A empatia pode medir-se através de questionários tais como: Multidimensional 

Approach to Individual Differences in Empathy (Davis, 1980); Inventário de Empatia (I.E.): 

Desenvolvimento e Validação de uma medida brasileira (Falcone 2008); An eight-item 

form of the Empathy Quotient (EQ) and an application to charitable giving (Loewen, 2007 & 

Nachshen); The Scale of Ethnocultural Empathy: Development, Validation, and Reliability 

(Wang, 2003); A Questionnaire to Assess Affective and Cognitive Empathy in Children (Zoll & 

Enz, 2010); The Development of a Scale to Measure Empathy in 8- and 9-year old children 

(Garton & Gringart, 2005). No entanto, segundo Augusta Gaspar (2014), avaliações 

feitas em questionário quando se estuda a empatia não são suficientes, pois, a empatia 
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refere-se principalmente a comunicação, verbal e não-verbal sendo que os questionários, 

em que é pedido aos indivíduos que se auto-descrevam as suas respostas podem não ser 

muito fiáveis, uma vez que a desejabilidade social é muito forte. Outra questão é a 

dimensão que é medida quando se constroem questionários sobre empatia. A empatia 

emocional que é medida a quando os indivíduos se pontuam a eles mesmos o resultado 

pode não ser verdadeira. É necessário fazer outro tipo de avaliação como por exemplo, 

medir a expressão facial.  

 Pode também ser medir-se através de estímulos que incluem situações da vida real 

(Goldstein, 1982; Stotland & Walsh, 1963) ou atores vivos (Goldstein, 1982; Guzzetta, 

1974; Perry, 1970); fotografias e desenhos de situações, expressões faciais ou sequências 

de histórias (Borke, 1971; Deutsch, 1975; Feshbach & Roe, 1968); gravações de áudio 

(Goldstein & Goodhart, 1973; Rothenberg, 1970); e sequências de interação em vídeo 

(Danish & Kagan, 1971; Deutsch, 1974). (Goldstein & Michaels, 1985, p. 10). 

 

Em resumo, neste capítulo mostramos os dois modelos principais que existem para 

descrever a Empatia, que são consensuais no sentido abordar a Empatia Cognitiva e 

Empatia Afetiva. O instrumento que vamos utilizar neste trabalho contem exatamente 

estas duas dimensões pois acreditamos que são dimensões interessantes de estudar na 

Empatia e pareceu-nos também interessante os trabalhos sobre Empatia Estética, que 

são relativamente pouco estudados, e principalmente em crianças, mas que são um 

contributo importante para se compreender como é que a Empatia se desenvolve na 

sala de aula e na sua relação com a Educação Artística. Por último, metodologicamente 

percebemos que existem muitos instrumentos, mas não especificamente construídos 

para crianças nem para a realidade escolar portuguesa, consideramos que o instrumento 

mais interessante a utilizar, e que apresentamos em seguida, seria: “Uma Escala de 

Avaliação da Empatia: Adaptação Portuguesa do Questionnaire to Assess Affective and 

Cognitive Empathy” de Veiga & Santos (2011). 
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III. Metodologia 

 

3.1. Delimitação do problema 

 

Em Portugal, a empatia tem sido estudada com crescente interesse, na sua vertente 

cognitiva e afetiva, em crianças de idade escolar mas os estudos são ainda incipientes 

(Veiga & Santos, 2011). Sendo a família e a escola os principais agentes socializadores 

das crianças, é natural pensar que a escola e a forma como as crianças são educadas na 

escola, contribui decisivamente para o desenvolvimento da empatia na infância. Esta 

ideia da importância da escola na formação da empatia é reforçada por Santos (2011) e 

Martins (2011) que referem que o estudo da empatia em diferentes contextos escolares é 

um tema inovador e de máxima importância, sendo apontado como uma das possíveis 

linhas de investigação a desenvolver na área dos estudos sobre empatia. Intuitivamente, 

a Educação Artística possui potencialidades para desempenhar um papel importante na 

promoção ambiente escolar empático na escola pelo que considerámos interessante 

estudar simultaneamente a Educação Artística e Empatia em diferentes contextos 

escolares. A pedagogia Waldorf é considerada como um modelo de desenvolvimento 

integral do ser humano, fundamental para a sua formação holística recorrendo à estética 

e à Educação Artística como parte integrante da metodologia. A empatia e o 

desenvolvimento de relações empáticas fazem parte do quotidiano das escolas Waldorf 

assim como a Educação Artística pelo que é imprescindível estudar como é que numa 

escola Waldorf se estabelecem as relações entre Educação Artística e Empatia. As 

escolas Waldorf possuem, no entanto, pouca expressão em Portugal, existindo pouco 

menos de uma dezena de escolas que adotam esta pedagogia. Mais numerosas são as 

Escolas João de Deus, também do movimento humanista, mas com fundamentos 

pedagógicos muito distintos.  

Numa época em que os pais podem, em muitos casos, escolher as escolas dos filhos 

parece-nos importante estudar como diferentes escolas trabalham a Educação Artística e 

as relações empáticos e fazê-lo não ignorando o trabalho desenvolvido pelas Escolas 

Públicas. Assim, parece-nos importante estudar a Educação Artística e a Empatia em 

diferentes escolares como a Escola Waldorf, Escola João de Deus e a Escola Pública.  
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3.2. Objetivo do estudo  

 

Este estudo procura responder a um conjunto de questões que relacionam a Empatia 

com as práticas de Educação Artística em diferentes modelos pedagógicos. O estudo 

aprofunda a pedagogia Waldorf, que é uma pedagogia que se empenha no 

desenvolvimento individual de uma forma holística fomentando a empatia entre alunos 

e professores num profundo respeito pela natureza onde a arte tem um papel central, 

comparando com a pedagogia João de Deus e com a Escola Pública. Procura cruzar a 

perspetiva de professores e alunos em relação à Educação Artística e à Empatia, através 

de vários instrumentos. Este estudo tem como questões principais: 

1. Como é que a Educação Artística, desenvolvida num contexto pedagógico 

Waldorf, contribui para o desenvolvimento de relações empáticas interpessoais, com a 

natureza e com a arte?  

2. Como é que a Educação Artística desenvolvida num contexto pedagógico 

Waldorf, se distingue da Educação Artística desenvolvidas em outros contextos 

pedagógicos, nomeadamente numa Escola João de Deus ou numa Escola Pública, 

relativamente às suas contribuições para o desenvolvimento de relações empáticas 

interpessoais, com a natureza e com a arte?  

 
 Estas duas questões principais desdobram-se nas seguintes subquestões:  

1.1. Que conceções de Educação Artística estão presentes entre as professoras do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico de uma Escola Waldorf, João de Deus e Pública?  

1.2. Como é que as conceções de Educação Artística das professoras se relacionam 

com a sua prática pedagógica e como é que influenciam a ideia que os alunos têm de 

arte? 

1.3. Que conceções de Empatia estão presentes entre as professoras do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico de uma Escola Waldorf, João de Deus e Pública?  

1.4. Como é que as conceções de Empatia das professoras se relacionam com a sua 

prática pedagógica e como é que influenciam a empatia expressa pelos seus alunos? 

 
Para responder a estas questões este estudo aborda a empatia, como conceito 

multidimensional (Goldstein & Michaels, 1985; Veiga & Santos, 2011), além da 

bidimensionalidade afetiva e cognitiva, inclui também a empatia estética e a empatia com 

a natureza, analisando-a em função de diferentes contextos escolares.  
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3.3. Tipo de estudo  

 

Os objetivos que enunciámos para este trabalho apontam uma investigação 

naturalista, uma vez que se estuda “o sujeito no seu ambiente quotidiano” (Sousa, 2009). 

Afonso (2005) refere que: 

 

(…) dá-se especial ênfase aos estudos descritivos (de teor qualitativo ou quantitativo), 

considerados mais congruentes com a agenda contemporânea da investigação académica em 

educação, centrada nas abordagens interpretativas e nos estudos de caso, e mais adequada às 

circunstâncias específicas da iniciação ao trabalho científico em pesquisa educacional.  

 

O estudo parte do conhecimento da realidade portuguesa e das escolas 

pedagogicamente mais marcantes a nível da presença da Educação Artística e do 

estabelecimento de ambientes empáticos na educação como é o caso das Escolas 

Waldorf que foram o ponto de partida para este estudo.  

Dentro da investigação qualitativa o tipo de estudo que desenvolvemos designa-se 

por estudo de caso (multicaso) uma vez que o estudo se centra em três turmas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, uma pertencendo a uma Escola Waldorf, outra pertencendo a 

uma escola João de Deus e outra a uma Escola Pública. Para Yin (1994) o estudo de 

caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação que responde à 

necessidade do investigador em compreender, explorar ou descrever acontecimentos e 

contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos fatores o 

que corresponde ao tipo de estudo que desenvolvemos. Neste estudo além de o 

investigador ter três escolas diferentes, três turmas onde observou salas de aula, 

procurou também no estudo cruzar as ideias dos professores com as ideias das crianças 

integrando assim a complexidade inerente aos contextos escolares. Assim, concordamos 

com Yin (1994) quando este afirma que no estudo de caso o investigador é confrontado 

com situações complexas, e procura respostas para o “como?” e o “porquê?”, uma vez 

que procuramos encontrar interações entre Educação Artística e Empatia. Coutinho 

(2003), refere que quase tudo pode ser um “caso”: um indivíduo, um personagem, um 

pequeno grupo, uma organização, uma comunidade ou mesmo uma nação. No nosso 

caso, o “caso” são três escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico onde se procura descrever 

e compreender tanto a Educação Artística como a Empatia.  

Em educação têm-se tornado cada vez mais comuns os estudos de caso de natureza 

qualitativa. No entanto, isso não é uma característica essencial deste tipo de investigação. 
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Embora não sejam muito frequentes, podem ser realizados estudos de caso recorrendo a 

abordagens preferencialmente quantitativas ou de caráter misto (Ponte, 1994). Este 

caráter misto também está presente no estudo que desenvolvemos, pois, recorremos a 

uma abordagem qualitativa quando observámos a sala de aula, entrevistámos os 

professores e ex-alunos Waldorf e quando colocámos questões de resposta aberta aos 

alunos. Utilizamos também uma abordagem quantitativa quando aplicámos um 

questionário de resposta fechada aos alunos, que implicou tratamento de dados através 

de SPSS.  

 

3.4. Participantes e escolas envolvidas   

 

Numa fase inicial do estudo foram feitas entrevistas a quatro ex-alunos de escolas 

Waldorf, testemunhas privilegiadas, sobre o tema da empatia. Uma vez que em Portugal 

não existem ex-alunos de escolas Waldorf com idade suficiente para elaborar uma 

opinião sobre a experiência escolar deste método, foram entrevistados indivíduos de 

nacionalidade Brasileira e Holandesa, residentes em Portugal.  

Para a realização do estudo foram selecionadas três escolas sendo uma representativa 

da pedagogia Waldorf, uma da pedagogia João de Deus e outra uma Escola Pública. Em 

cada escola foi selecionada uma turma do 4.º ano do 1.º ciclo do Ensino Básico para 

participar no estudo, assim como os seus professores. No total das três escolas 

participaram sessenta e oito alunos com idades compreendidas entre os nove e dez anos, 

três professoras titulares de turma e três professoras de Educação Artística. 

Em cada escola foi entrevistada a professora titular de turma. A professora da Escola 

Waldorf é do sexo feminino, tem 62 anos, dá aulas há 35, trabalha na escola há 7 anos e 

segue a turma estudada desde o 1º ano. A professora da Escola Pública é do é do sexo 

feminino, tem 56 anos, dá aulas há 34, trabalha na escola há 11 anos e segue a turma 

estudada desde o 1º ano. A professora da Escola João de Deus é do é do sexo feminino, 

tem 32 anos, dá aulas há 9, trabalha na escola há 8 anos e é o primeiro ano que dá aulas 

a esta turma.  

A turma da escola Waldorf era constituída por dezasseis alunos sendo 8 raparigas e 8 

rapazes com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos. Não existiam alunos com 

necessidades educativas especiais.  

A turma da escola Pública era constituída por vinte e cinco alunos sendo 13 raparigas 

e 12 rapazes com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos. Existia um aluno com 

necessidades educativas especiais que não participou no estudo. 
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A turma da escola João de Deus era constituída por vinte e oito alunos sendo 17 

raparigas e 11 rapazes com idades compreendidas entre os 9 e os 10 anos. Não existiam 

alunos com necessidades educativas especiais.  
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3.5. Instrumentos   

3.5.1. Entrevista a ex-alunos 

 

Numa fase inicial deste trabalho foram feitas entrevistas a antigos alunos que 

frequentaram escolas Waldorf. Propositadamente não foi abordado o tema da empatia 

porque quisemos perceber se falando de uma forma indireta sobre a experiência da 

escola e os seus benefícios se eram ou não abordados temas relacionados com a 

empatia. As entrevistas a ex-alunos como ponto de partida para o estudo são entrevistas 

designadas por entrevista exploratória a testemunhas privilegiadas “trata-se de pessoas 

que, pela sua posição, ação ou responsabilidades, têm um bom conhecimento do 

problema.” (Quivy & Campenhoudt 1998, p. 71). 

A entrevista foi construída com um total de catorze perguntas sendo elas: “Com que 

idade foi para uma escola Waldorf? E com que idade saiu?”; ”Quem decidiu que ia 

estudar numa escola Waldorf (você ou os seus pais) e porquê?”; “Quando foi para a 

escola Waldorf continuou a contactar com amigos que estavam no ensino tradicional?”; 

“Qual foi o impacto da frequência da escola Waldorf, foi diferente da dos seus 

amigos?”; “Que diferenças encontrou entre a escola Waldorf e as escolas que 

frequentou?”; “Considerando os ganhos que teve na escola Waldorf que dificuldades 

tinha que deixou de ter?”; “Que dificuldade(s) passou a perceber que tinha?”; 

“Considera que este tipo de pedagogia o ajudou a estruturar-se como pessoa? Como?”; 

“Na sua opinião porque é que a arte é importante na pedagogia?”; “As pessoas que 

estudam Waldorf são mais saudáveis? Porquê?”; “Qual é a sua profissão?”; “Costuma 

fazer atividades criativas? (desenhar, pintar, tocar um instrumento, dançar, etc.)”; “Tem 

filhos? Estudam numa escola Waldorf? Porquê?”; “A educação é a base da nossa vida e 

existem muitos pais que gostariam de ter os seus filhos numa escola Waldorf mas é 

muito dispendioso, como contornar essa situação?”. 

Das catorze questões colocadas selecionámos para análise apenas três: “Que 

diferenças encontrou entre a escola Waldorf e as escolas que frequentou?”; “Considera 

que este tipo de pedagogia o ajudou a estruturar-se como pessoa? Como?” e “Na sua 

opinião porque é que a arte é importante na pedagogia?”, considerando serem as mais 

relevantes para o estudo.  
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3.5.2. Entrevista a professores 

 

Para conhecer as ideias dos professores sobre Educação Artística e Empatia, foi 

elaborada uma entrevista semidiretiva. Segundo Quivy & Campenhoudt (1998, p. 192) 

“É semidiretiva no sentido em que não é inteiramente aberta nem encaminhada por um 

grande número de perguntas precisas. Geralmente, o investigador dispõe de uma série 

de perguntas-guiadas, relativamente abertas, a propósito das quais é imperativo receber 

uma informação da parte do entrevistado”  

A entrevista tinha seis questões abertas: “Para si o que é a Educação Artística?”; “Na 

sua perspetiva, como é que neste ano letivo, que agora finalizou, esteve presente, no seu 

dia-a-dia com esta turma, a educação artística?”; “Descreva atividades, neste ano letivo 

que ilustrarem o seu conceito de educação artística?”; “O trabalho que estou a 

desenvolver relaciona-se com a empatia; para si, o que é a empatia?”; “Na sua 

perspetiva, como é que neste ano letivo, que agora finalizou, esteve presente, no seu dia-

a-dia com esta turma, a empatia?”; “Descreva atividades/situações que tenham ocorrido 

neste ano letivo que considere que tenham promovido a empatia.” Incluía também 

quatro questões de caracterização dos professores inquiridos: Qual é a sua idade?”; “Há 

quantos anos dá aulas?”; “Há quantos anos está nesta escola?”; “E há quantos anos está 

com esta turma?”; 

 

3.5.3. Observação de sala de aula 

 

Em cada escola estudada, foram feitas três observações de sala de aula seguindo a 

técnica de “Registo de Incidentes Críticos”. Esta técnica aponta para um formato de 

observação onde é efetuado o registo de amostragem de acontecimentos ilustrativos do 

fenómeno a estudar, no nosso caso os comportamentos empáticos. Segundo Parente 

(2002), neste tipo de registo o observador focaliza a sua atenção num tipo particular de 

comportamento ou acontecimento de forma a identificar a sua frequência de ocorrência. 

O observador olha para aspetos específicos do comportamento da criança que julga 

serem ilustrativos das dimensões que pretende observar e registar sendo que o 

observador tenta registar tudo o que sucede durante um determinado período, incluindo 

informações sobre o contexto e sobre as pessoas observadas. Segundo Quivy & 

Campenhoudt (1998) os métodos de observação direta constituem os únicos métodos 

de investigação social que captam os comportamentos no momento em que eles se 
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produzem em si mesmos, sem a mediação de um documento ou de um testemunho 

pelo que são de uma riqueza única. Correspondem a momentos de observação direta e 

participante, onde o investigador participa na vida do grupo, no seio do qual pode 

muitas vezes revelar características de grupos ou indivíduos impossíveis de descobrir 

por outros meios (Bell, 1997).  

No nosso estudo, a observação foi realizada com o objetivo de conhecer os 

comportamentos empáticos dos alunos, entre eles e também os comportamentos 

empáticos dos professores com os alunos no sentido de caracterizar o ambiente da sala 

de aula. Relativamente aos comportamentos empáticos dos alunos, os comportamentos 

empáticos foram observados nas suas componentes afetiva, cognitiva, estética e na sua 

relação com a natureza.  

 

3.5.4. Questionário a alunos 

 

Foi construído um questionário designado “Arte, eu e os outros” para recolher a 

perspetiva dos alunos sobre os temas em estudo: Empatia e Educação Artística assim 

como relação com a escola e com os professores. Este questionário tinha duas partes. 

Uma fechada que incluía questões relativas à empatia cognitiva, afetiva, estética e com a 

natureza e questões relativas à relação com a escola e com os professores. No total esta 

primeira parte era constituída por vinte seis questões. Como resposta, era pedido aos 

alunos que se posicionassem numa escala de 1 a 5 níveis de concordância podendo 

optar por, 1 - discordo muito; 2 – discordo; 3 - não concordo ou discordo; 4 – 

concordo; 5 – concordo muito. Numa segunda parte do questionário foram elaboradas 

nove questões abertas sendo três relacionadas com Educação Artística e cinco sobre a 

relação dos alunos com a natureza e os animais e que tinham como objetivo recolher 

dados que permitissem compreender as respostas das crianças às questões fechadas.  

Para identificar as ideias dos alunos sobre empatia cognitiva e afetiva foi aplicado um 

questionário fechado adaptado de “Uma Escala de Avaliação da Empatia: Versão 

Portuguesa do Questionnaire to Assess Affective and Cognitive Empathy” de Veiga & Santos 

(2011). A necessidade desta adaptação resultou do facto de se ter considerado que 

apenas era essencial reter as questões que mais diretamente se relacionavam com os 

objetivos do nosso estudo e da necessidade de incluir questões sobre a empatia estética 

e a empatia com a natureza uma vez que o questionário inicial incluía apenas questões 

relacionadas com a empatia afetiva e cognitiva.  
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As questões sobre empatia estética foram baseadas no “Integrating the philosophy and 

psychology of aesthetic experience: Development of aesthetic experience scale” de Stamatopoulou 

(2004). As questões sobre a empatia com a natureza foram construídas por nós. No 

total, o questionário continha dezoito frases relativas à empatia (ver Quadro I) das quais 

relativas à componente de empatia afetiva e cognitiva eram dez (itens 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13, 

16, 18 e 21); as frases relativas à componente da empatia estética eram cinco (itens 4, 10, 

15, 19 e 22) e as frases relativas à empatia com a natureza eram três (itens 5, 17 e 20).  

 
Empatia Afetiva

1. Eu sinto pena das outras crianças que não têm brinquedos e roupas.
6. Quando vejo alguém a sofrer, também me sinto mal.
9. Eu gosto de partilhar os meus brinquedos com os meus colegas.
12. Fico aborrecido quando vejo alguém gritar com outra criança.

18. Muitas vezes, fico preocupado com outras crianças que estão tristes ou com problemas. 
21. Entristece-me ver uma criança que não consegue encontrar ninguém para brincar. 
Empatia Cognitiva 

2. Quando estou zangado ou aborrecido com alguém, tento imaginar o que ele está a pensar ou a sentir.

7. Quando penso fazer alguma coisa respeito a opinião dos meus colegas.
13. Eu consigo dizer, olhando para uma pessoa, se ela está feliz.
16. Penso que as pessoas podem ter diferentes ideias sobre a mesma coisa.  

Empatia com a Natureza 

5. Eu acho importante o contacto com a natureza na escola.

17. Fico chateado quando vejo um animal ser ferido.
20. Eu considero que é importante tratar bem a natureza.

Empatia Estética 

4. Eu acho que o tempo dedicado às disciplinas de artes é suficiente para eu me expressar (por exemplo 
expressão dramática, dança, música, desenho ou pintura). 
10. Para mim as coisas belas são muito importantes.
15. Quando participo em atividades artísticas sinto-me bem e não penso em mais nada. 
19. Eu sou sensível a diferentes formas de arte (por exemplo a pinturas, desenhos, esculturas, músicas, danças, 
peças de teatro). 
22. As aulas de atividades artísticas fazem-me sentir melhor.

Quadro I. Itens sobre empatia 

 

A parte de questões fechadas continha ainda oito frases relativas à relação com a 

escola e com os professores com o objetivo de compreender como as crianças sentiam 

o ambiente da escola e a relação com os professores.  
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Relação com a escola e professores

3. A minha sala de aula tem um ambiente tranquilo.
8. Eu sinto que tenho liberdade quando estou na escola.
11. Eu sinto-me muito à vontade para fazer perguntas ao meu professor.
14. É natural que na escola cada um aprenda ao seu ritmo.
23. Quando tenho algum problema o meu professor está disponível para mim.

24. Sinto-me muito confortável na minha sala de aula.
25. Na escola é mais importante experimentar coisas do que ouvir falar sobre elas. 
26. A escola é um sítio que me faz muito feliz.
Quadro II. Itens sobre a relação com e escola e professores 

 
Na segunda parte do questionário foram elaboradas nove questões abertas sendo três 

relacionadas com Educação Artística e cinco sobre a sua relação com a natureza e os 

animais, e que tinham como objetivo recolher dados que permitissem compreender as 

respostas das crianças às questões fechadas e o efeito do contexto pedagógico em que 

estavam inseridas.  

 
 

Questões abertas do questionário “Arte, eu e os outros”

a) O que é para ti a arte? 

b) Gostas muito de animais? Sim ou não?

c) Tens animais de Estimação? Quais?

d) E o que sentes pelos animais? 

e) Costumas ir passear na natureza (para o jardim, campo, praia)?

f) E como te sentes no contacto com a natureza?

g) Costumas fazer atividades artísticas em casa (desenhar, pintar, colagens, dançar, cantar)? 

h) O que sentes quando fazes atividades artísticas?

i) Tens alguma atividade extracurricular fora da escola? Se sim qual?

Quadro III. Itens sobre arte e natureza 

 

A construção deste instrumento procura a compreensão aprofundada da empatia no 

grupo etário estudado, ou seja, entre nove e dez anos e as relações empáticas com os 

professores, com a natureza e arte. Isto é, utilizou-se e um instrumento que permite 

avaliar a empatia num sentido global, que era o objetivo pretendido neste estudo, 

intrinsecamente relacionado com a apreciação estética. Permite inferir a empatia num 

contexto escolar quantitativamente e qualitativamente; Permite ainda captar a 

sensibilidade e especificidade dinâmicas na avaliação no objeto de estudo.  
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Para categorizar os dados recolhidos nas respostas abertas ao questionário “Arte, eu 

e os outros” foi necessário proceder-se à análise de conteúdo que, para Minayo, é (2000) 

“(…) o método mais comummente adotado no tratamento de dados qualitativos”. 

Bardin (1979) acrescenta que “a análise de conteúdo abrange as iniciativas de 

explicitação, sistematização e expressão do conteúdo de mensagens, com a finalidade de 

se efetuarem deduções lógicas e justificações a respeito da origem dessas mensagens” 

(quem as emitiu, em que contexto e/ou quais efeitos que se pretende causar por meio 

delas). Mais especificamente, a análise de conteúdo constitui "um conjunto de técnicas 

de análise de comunicação visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, dos indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/receção destas mensagens” Bardin 

(1979). Afonso (2005) salienta ainda que: 

 
há, antes e tudo, que ter em conta a qualidade dos dados recolhidos, sendo que esta pode ser 

conseguida através de três princípios, a saber: a) fidedignidade (os dados foram mesmo 

recolhidos e não inventados), b) validade (pertinência dos dados para a investigação em 

causa) e c) representatividade (o número de pessoas estudadas é representativo do objeto de 

estudo que está a ser analisado). Apesar da opção metodológica ser de natureza qualitativa 

com uma matriz interpretativa, estes princípios foram sempre respeitados, tendo, deste 

modo, incluído o mínimo de inferências possíveis.  
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IV. Apresentação e análise de resultados 

 

Passamos agora à apresentação e à análise dos resultados relativos às entrevistas a 

Ex-alunos Waldorf efetuadas numa primeira fase deste trabalho; em seguida 

apresentamos as entrevistas às três professoras das escolas estudadas e as observações 

efetuadas nessas escolas e, por último, os resultados do questionário que aplicámos aos 

alunos.   

 

4.1. Apresentação e análise das entrevistas a ex-alunos Waldorf 

 

Começamos por apresentar os dados relativos à análise das entrevistas efetuadas a 

quatro antigos alunos que frequentaram a Escola Waldorf como testemunhas 

privilegiadas (Quivy & Campenhoudt, 1998) do tema em estudo. A cada um destes 

antigos alunos foram feitas catorze perguntas das quais selecionámos três para aqui 

apresentar pela sua relevância. As respostas obtidas estão transcritas nos quadros IV, V 

e VI.  

Relativamente às perspetivas dos ex-alunos sobre as diferenças entre a escola 

Waldorf e as outras que frequentaram ou conheciam, todos identificaram diferenças, 

reforçando a ideia que já tínhamos encontrado na abordagem teórica relativamente ao 

método: trata-se de um método diferente e com características diferentes de outras 

escolas. Note-se que dois dos antigos alunos passaram a frequentar o ensino público 

quando saíram da escola Waldorf e um antigo aluno passou do ensino público para uma 

escola Waldorf. O ex-aluno (A) não respondeu, pois, frequentou sempre o ensino 

Waldorf, não tendo assim qualquer ponto de comparação; afirmou apenas que a 

experiência Waldorf lhe deixou boas recordações. O aluno (B) e (C) frequentaram o 

ensino Waldorf e posteriormente o ensino público, ambos descreveram o dia-a-dia do 

ponto de vista do aluno. No que diz respeito aos comportamentos dos colegas os alunos 

esse comportamento como agressivo, que estes “atiravam os livros para o chão” e no 

que diz respeito à aprendizagem de conteúdos afirmaram que esta era baseada na 

competição e impessoalidade professor-alunos e entre colegas. O aluno (D) focou-se 

apenas nas diferenças de ensino. Note-se que um dos ex-alunos A apenas frequentou 

escolas Waldorf. Encontramos um sentimento de bem-estar e uma avaliação positiva 
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quer do ambiente da escola quer do contacto com os professores e uma valorização das 

metodologias utilizadas.  

Os ex-alunos dizem-nos que de facto existe diferença entre escolas, o aluno (B) fala-

nos da competição que existe na escola Pública e que não existia na escola Waldorf que 

frequentara. O aluno (C) disse que existia muita confusão e tinha dificuldade em 

encontrar as salas, não existia uma proximidade entre professor-aluno, a que estava 

acostumado na escola Waldorf. O aluno (D) salienta como principal diferença o método 

de ensino. É também interessante notar que, quando foi feita a primeira pergunta 

relativamente à diferença entre escolas, o aluno (A) refere que “na escola normal não 

tem música nem teatro, nem coral” ou seja, o aluno facilmente recorre à sua memória 

para descrever a escola. Os ex-alunos relacionam palavras como “força”, “boa 

estrutura” ou “contacto olhos nos olhos” à experiência que tiveram na escola Waldorf. 

Estes testemunhos confirmam o que foi abordado no enquadramento teórico 

comprovando com a sua experiência uma abordagem holística baseada no equilíbrio e 

prazer de ir à escola. Por este conjunto de razões, consideramos com estes testemunhos 

que de facto era importante fazer um estudo entre escolas.  

 
Pergunta Que diferenças encontrou entre a escola Waldorf e as escolas que 

frequentou?” 

 
Ex-aluno A “A Waldorf era uma extensão da minha casa. As Minhas recordações do Jardim-

de-infância e da escola não poderiam ser melhores. Até hoje tenho contato com 

as minhas professoras de classe e do Jardim de Infância” 

Ex-aluno B “ (…) A base que adquiri na Waldorf deu-me força e uma boa estrutura que me 

facilitaram a integração a escola normal (…) lição de casa, provas, decorar coisas 

e esquecer no dia seguinte. (…) A diferença maior para mim é essa competição 

contínua para passar de ano, tirar boas notas, etc. Não interessa se aprendemos 

ou não, é só decorar e passar de ano, não tem mais o prazer de ir para escola, 

mas o dever. Na escola normal não tem música nem teatro, nem coral (…) Os 

meus amigos não gostavam da escola deles e eu sempre gostei da minha, então 

achava que a minha era melhor do que a deles” 

Ex-aluno C “ (…) A escola era muita maior, havia grupos de alunos, os punks, os skaters (…) 

Muita confusão e dificuldade em encontrar as salas. Os alunos mandavam as 

malas com os livros para o chão em vez de os pendurar com cuidado. Não 

gostavam do professor, era mau perguntar algo (…) Não havia o contacto 

pessoal que tens numa escola Waldorf, quando entras na sala de aulas e dás a 

mão a cumprimentar e olhas nos olhos do professor. Havia montes de livros, 

nem sabia o que fazer com eles. Não me lembrava das coisas que aprendia, perdi 
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a vontade de trabalhar (…) não me lembro de nada que ali aprendi, passávamos 

muito tempo a baldar, fumar ganzas, chatear os professores etc.”  

Ex-aluno D “Sentia-me diferente, queria uma escola diferente (…) As diferenças 

fundamentais são o método de ensino e avaliação.  

Quadro IV. Perspetivas dos ex-alunos sobre as diferenças entre a escola Waldorf e outras escola 

 

Pergunta “Considera que este tipo de pedagogia o ajudou a estruturar-se como 

pessoa? Como?” 

 
Ex-aluno A “Não existe nenhum desafio impossível para um aluno Waldorf. A autoconfiança 

que criamos ao longo dos anos é inquebrável. Isto se deve às aulas de arte; de 

música com vários tipos de instrumentos; de teatro; de desporto; e a própria 

relação entre professor e aluno. Não existem livros prontos como no ensino 

tradicional. Nós criamos os nossos próprios livros. Aprendemos a respeitar o 

próximo, os mais velhos, a natureza… é de uma riqueza sem fim!” 

Ex-aluno B “Sim muito, respeito aos outros e a si mesmo, respeito dos professores pelos 

alunos, pela natureza, pela vida...isso não tem na escola normal e eu senti na pele 

a diferença.” 

 

Ex-aluno C “Tudo o que sei hoje vem da escola Waldorf, quem sou, o que faço, uso todas as 

disciplinas, desenhar, pintar, trabalhar na horta, com madeira, com ferro, com 

barro, fazer roupas, música, etc. Todas estas coisas ficaram, o resto que aprendi 

na escola a seguir desapareceu. Foi para passar os testes e exames e mais nada. 

Portanto, sim deu-me tudo, deu-me vontade de aprender sempre, deu-me 

curiosidade, profundeza, calma, alegria e muito mais.” 

 

Ex-aluno D “Sim, ajudou, no autoconhecimento. Com diálogos professor-aluno, 

orientações.” 

 

Quadro V. Estruturação da pessoa através da pedagogia Waldorf 

 
Para todos os alunos, o grande ganho do ensino Waldorf foi o conhecer-se a si 

próprio, sendo que dois dos alunos relacionam as atividades artísticas com esse 

autoconhecimento. O aluno (A) salienta que ganhou autoconfiança através de “aulas de 

arte; de música com vários tipos de instrumentos; de teatro; de desporto; e a própria 

relação entre professor e aluno”, o aluno (C) refere que desenvolveu o 

autoconhecimento através de “todas as disciplinas, desenhar, pintar, trabalhar na horta, 

com madeira, com ferro, com barro, a fazer roupas, música, etc.”, que contribuíram para 

uma aprendizagem muito mais eficiente, pois aprendeu não só a parte teórica, mas 

principalmente a prática. O aluno (B) testemunhou e vivenciou o “respeito aos outros e 



54 
 

a si mesmo, respeito dos professores pelos alunos, pela natureza, pela vida”. Como foi 

referido no enquadramento teórico, a proximidade e confiança que os alunos têm com 

os professores são também muito importantes para a estruturação pessoal e o aluno (D) 

refere isso mesmo. O aluno (C) referiu o seguinte: “a vontade de aprender sempre, deu-

me curiosidade, profundeza, calma, alegria e muito mais”. 

 
Pergunta “Na sua opinião porque é que a arte é importante na pedagogia?”

Ex-aluno A “A arte desperta o que realmente está dentro do ser humano.” 

 
Ex-aluno B “É importante as crianças serem formadas e respeitadas como um ser especial; 

brilhante, cada um como um indivíduo que somos, na escola normal, são todos 

vistos como "tontos" pelos professores; eu tenho e tive a impressão que a escola 

normal forma crianças para serem robots, e a escola Waldorf ensina as crianças a 

serem felizes.” 

 

Ex-aluno C “Porque é uma parte de nós que é essencial exprimir, tem a ver com a alma, e o 

estado da alma é super importante quando estamos numa fase de crescimento 

como estamos na fase escolar. Se não nos podemos exprimir estamos presos, na 

cabeça, nas mãos e no coração. Podes não ter jeito ou gosto, mas sempre é 

importante, desenvolves-te com equilíbrio e tira o peso das outras disciplinas que 

depois de fazer algo artístico já são absorvidas de uma forma muito mais eficaz, 

temos calma outra vez, para aprender realmente.” 

 

Ex-aluno D “Sensibilização dos sentidos, perceção através dos ritmos, interpretando 

espacialmente os objetos e a natureza de forma mais consciente.” 

 

Quadro VI. Importância da Arte na pedagogia 

 

Ao questionar os ex-alunos sobre a relevância da arte na pedagogia encontramos 

várias crenças sobre o que é a arte e a sua importância para o ser humano. O aluno (A) 

considera que a arte desperta o ser humano nos seus sentidos e ações da mesma forma 

que o aluno (D) acredita que a arte ajuda a que os alunos se tornem mais sensíveis e 

conscientes do mundo que está à sua volta. O aluno (C) considera que a arte é uma 

ótima forma de o indivíduo exprimir o estado de alma, pois esta expressão é essencial 

para o equilibro do ser humano como um todo, ajudando na aprendizagem. E o aluno 

(B) considera que este tipo de pedagogia ensina as crianças a serem felizes, enquanto “a 

escola normal forma crianças para serem robots”.  
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Com estas entrevistas iniciais foi observado que seria interessante explorar a empatia 

relacionada com um ensino centrado na arte. Todas as respostas dos alunos destacam as 

relações interpessoais e, muitas das vezes, destacam também a importância da 

exploração dos sentidos e sentimentos através da arte para justificar o conhecimento e 

estruturação como pessoas. Nota-se uma capacidade de refletir sobre o passado 

enquanto alunos da escola Waldorf o que não acontecia na outra escola. Em resumo, os 

quatro alunos ajudaram a compreender a importância desta pedagogia com todos os 

seus valores de educação integral, alertando para a importância das expressões artísticas, 

da relação professor-aluno e do contacto com a natureza. 
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4.2. Apresentação e análise das entrevistas a professores  

 

Apresentamos agora os resultados relativos às entrevistas efetuadas às três 

professoras das escolas estudadas: Professora da Escola Waldorf, Professora da Escola 

Pública e Professora da Escola João de Deus, as entrevistas permitem identificar as 

conceções que cada uma possui de Educação Artística e de Empatia. Assim como 

caracterizar quais foram as atividades que cada uma das professoras realizou no domínio 

da Educação Artística e a Empatia.  

 
Pergunta “Para si o que é a Educação Artística?” 

Prof. Waldorf “É usar a arte em toda e qualquer aprendizagem, em tudo o que leva a crescer.” 

Prof. Pública “A Educação Artística é uma área da educação que ajuda a pessoa a canalizar as suas 

emoções através da expressão artística.” 

Prof. João de 

Deus 

“Dar a conhecer e desenvolver e estimular capacidades tais como criatividade, liberdade 

de pensamento e de perspetiva.” 

Quadro VII. Conceito de Educação Artística 

 

Como se pode ver no Quadro VII, as três professoras possuem diferentes conceções 

de Educação Artística. A professora da escola Waldorf refere que a Educação Artística 

consiste em utilizar a arte como ferramenta de crescimento, estando presente em todas 

as aprendizagens e sendo fundamental para o desenvolvimento humano. A professora 

da escola Pública considera que a Educação Artística ajuda a canalizar emoções e que 

esse trabalho é feito nas disciplinas específicas de arte. A professora da escola João de 

Deus acredita que a Educação Artística ajuda a desenvolver capacidades específicas no 

ser humano, tais como: criatividade, liberdade de pensamento e perspetiva. As 

conceções das professoras da escola Waldorf e João de Deus são próximas uma vez que 

entendem que a Educação Artística ajuda a desenvolver o ser humano de uma forma 

mais integral. 
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Pergunta “Na sua perspetiva, como é que neste ano letivo, que agora finalizou, esteve 

presente, no seu dia-a-dia com esta turma, a Educação Artística?” 

Prof. Waldorf “Através da vivência diária. A arte é podermos deslumbrar-nos com tudo o que é belo e 

tudo o que é criação. Na matemática e usando a tabuada, conseguirem vivenciar como 

cada uma das tábuas, forma figuras geométricas distintas e lindíssimas. Na Língua 

portuguesa, a arte de ouvir ler com amor e dedicação é uma oferta para o outro que me 

ouve. (…) É aprender a observar a natureza com veneração de artista. É, ao estudar um 

rio, poder primeiro amá-lo através do que ele é e como nos serve (...) É, diariamente, 

respeitar a criança e a sua criatividade genuína.” 

Prof. Pública “A Educação Artística esteve presente quando os alunos se exprimiam através do 

desenho, canto ou dramatizações. Assim, recorre aos recursos plásticos, sonoros ou 

linguísticos para exprimir as suas emoções, sensações e ideias. Portanto, a Educação 

Plástica (ou trabalhos manuais), a Educação Musical e Educação Visual e Tecnológica são 

algumas das disciplinas que formam a Educação Artística.” 

Prof. João de 

Deus 

“Através de aulas específicas de expressão plástica. Ao critério da professora da referida 

disciplina.” 

Quadro VIII. Educação Artística presente no dia-a-dia escolar 

 

As atividades de expressão artística que as professoras referiram são muito diferentes 

entre si no grau de abrangência. Para a professora da escola Waldorf, a Educação 

Artística está presente em todas as atividades do dia-a-dia. Segundo a professora da 

escola Waldorf, a Educação Artística é um trabalho de observação e interiorização em 

qualquer situação ou atividade escolar. É interessante esta ideia da possibilidade de 

abordar através da arte qualquer conteúdo escolar. Esta ideia é totalmente oposta à ideia 

defendida pelas professoras da escola Pública e João de Deus. A professora da escola 

Pública, tal como a professora da escola João de Deus, vê a Educação Artística presente 

apenas nas atividades artísticas específicas, como por exemplo, na expressão plástica, no 

desenho, no canto ou dramatizações. 
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Pergunta “O trabalho que estou a desenvolver relaciona-se com a empatia, para si o 

que é a empatia?” 

Prof. Waldorf “A empatia é algo que se constrói dia-a-dia. É conseguir ver a cada momento e em 

cada ser (humano, vegetal, animal), alguém ou algo que me merece todo o respeito e 

que faz parte da minha vida e eu da vida desse ser.” 

Prof. Pública  “A empatia permite que duas ou mais pessoas interajam de forma proveitosa. No 

fundo, é através da empatia que se criam as pontes de comunicação entre duas 

pessoas.” 

Prof. João de 

Deus 

“É o entrosamento, a afinidade e a ligação emocional.”

Quadro IX. Conceito de Empatia 

 

Todas as professoras apenas referiram a parte emocional da empatia, centrando-a nas 

relações interpessoais. Relativamente à empatia, a professora da escola Waldorf 

considera ser algo que se constrói diariamente, enquanto a professora da escola Pública 

considera que a empatia é uma ponte de comunicação entre duas pessoas, evitando 

situações de conflito. A professora da escola João de Deus diz que a empatia consiste 

num entendimento entre pessoas através de uma ligação emocional. É interessante notar 

que a professora da escola Waldorf refere que a empatia existe não só nas relações 

interpessoais mas também na relação com outros seres vivos (vegetal e animal), sendo 

esta também uma das dimensões empáticas abordadas neste estudo. 

 

Pergunta “Na sua perspetiva, como é que neste ano letivo, que agora finalizou, esteve 

presente, no seu dia-a-dia com esta turma, a empatia?” 

Prof. Waldorf “A empatia esteve presente sempre, através de uma consciencialização da riqueza que é 

trabalhar na educação. De como o amor deve estar sempre presente em qualquer 

momento. De como temos que estar sempre atentos no agir (…) É uma questão de agir 

com serenidade e não de um agir impetuoso. É necessário conseguir limpar a cada 

momento as ideias preconcebidas e os juízos de valor ao lidar com os outros. 

Diariamente, quando uma criança chega à escola, olhá-la nos olhos, cumprimenta-la 

dizendo o seu nome e perguntando genuinamente como está, saber ouvi-la e mesmo que 

seja algo que pareça sem importância, dar-lhe a importância que merece, é o exercício 

mais rico para a criação da empatia. E quantas coisas nos dizem logo no início do dia… 

Essas coisas são a base da compreensão de como irei gerir o dia de aprendizagens. A 

empatia cria-se quando alguém nos cativa aceitando-nos como somos.” 
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Prof. Pública “A empatia esteve presente nos diálogos, debates, brincadeiras, ajudando os colegas, 

respeitando as opiniões dos outros.” 

 

Prof. João de 

Deus 

“A empatia nem sempre foi comum a todo o grupo ou seja entre todos os alunos. Jogos 

de equipa, sendo estas escolhidas pela professora, passeios, assembleias, mural dos 

mimos, etc.” 

Quadro X. Empatia presente no dia-a-dia escolar 

 
A professora da escola Waldorf vê a empatia no dia-a-dia escolar como uma forma 

de estar e lidar com os outros, em todos os momentos. É a capacidade de olhar para 

uma pessoa e compreender a forma como ela se está a sentir. Na educação, a professora 

tem a capacidade de compreender como a criança se vai comportar ao longo do dia, 

podendo assim ajudá-la da melhor forma. A professora da escola Waldorf considera 

também que a empatia se cria quando alguém aceita o outro tal como ele é. A professora 

da escola Pública considera que a empatia se verifica em momentos e atividades 

específicas. A professora da escola João de Deus afirma que os alunos nem sempre 

foram empáticos em todos os momentos do dia, mas que em atividades específicas, 

como no jogo em equipa, essa caraterística está presente.  

Se relacionarmos as conceções de empatia das três professoras com as atividades 

referidas por elas, onde a empatia esteve presente, verificamos que existe concordância, 

ou seja, se as professoras veem a empatia como uma característica que está presente no 

quotidiano em geral vão descrever as atividades da mesma forma e com o mesmo clima.  
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4.3. Apresentação e análise da observação de sala de aula  

 

Neste ponto, vamos apresentar as observações em sala de aula que foram feitas 

através da análise de incidentes críticos. Os incidentes críticos estão descritos em anexo 

e com a leitura dos mesmos construímos o quadro XI ilustrativo dos comportamentos 

empáticos que observámos em cada escola. 

Na escola Waldorf foram observadas duas aulas com a professora titular: uma aula de 

Pintura e uma aula de Português; e uma com a professora especializada de Expressão 

Dramática. Na escola Pública foram observadas duas aulas com a professora titular: uma 

aula de Português e uma aula de Expressão Artística; e uma com a professora 

especializada de Artes Lúdico-Expressivas. Na escola João de Deus foram observadas 

duas aulas com a professora titular, de Português e Matemática; e uma com a professora 

especializada de Expressão Plástica. Os comportamentos empáticos observados nestas 

aulas são apresentados nos quadros XI, XII e XIII. 

 

Nas três aulas observadas da Escola Waldorf, verificaram-se comportamentos 

empáticos, cognitivos e afetivos, da professora com os alunos ou com a turma em geral. 

Verificaram-se também comportamentos empáticos entre alunos ou da turma em geral. 

Na primeira aula, sobre pintura, observou-se empatia com um colega Um aluno disse a 

outro disse a um aluno “Não faz mal, pelo menos passaste de ano” uma colega, a 

segunda foi aula de língua portuguesa e a terceira de expressão dramática. 

Independentemente do conteúdo a empatia dos professores e dos alunos está sempre 

presente, no entanto, foi nas aulas específicas de Educação Artística que, onde a própria 

natureza das atividades desencadeia mais comportamentos empáticos. Por exemplo: 

“No final, todos os alunos observaram os desenhos dos colegas, rodando à volta das 

mesas, ao toque da taça tibetana, observando em silêncio” ou “A professora ajudou-os 

com indicações sempre que era altura de falarem, tocarem, levantarem ou trocarem de 

posição”. 
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Escola Waldorf 

Incidente Crítico nº 1 Incidente Crítico nº 2 Incidente Crítico nº 3

-Os alunos desviaram-se uns dos 

outros.  

-Aluno (D) entornou o copo da 

tinta e foi prontamente auxiliado 

por um colega (E) que o ajudou a 

limpar e a estabilizar o copo.  

-No final, todos os alunos 

observaram os desenhos dos 

colegas, rodando à volta das 

mesas, ao toque da taça tibetana, 

observando em silêncio.  

-Todos ouviram os colegas sem 

interferir.  

-No final, todos os alunos 

começaram a arrumar a sala, sem 

a professora pedir.  

 

-Um dos alunos (B), após ter 

desenhado uma primeira flor, 

pediu para pintar uma flor nova, 

ao que a professora respondeu: 

“a tua flor quis nascer assim, 

terás de respeitá-la e amá-la” 

-A professora disse para os 

alunos terem o cuidado de não 

tocar no trabalho do colega, pois 

estavam a pintar lado a lado; 

-Um dos alunos (B) ainda não 

tinha terminado a ficha de língua 

portuguesa e o colega (C) 

ajudou-o a terminar, dando-lhe 

as respostas. 

 

-O aluno (B) disse a outro (C) 

que o ajudava a arrumar as tintas 

dele o que foi aceite. 

-Todos descreveram, com uma 

frase, no seu caderno o que 

sentiram e viram sobre a vagem 

de fava.  

 

-A professora notou que uma das 

alunas (C) estava com sono e 

tentou que esta ficasse mais 

desperta, falando mais com ela. 

-A professora pediu para que 

tivessem atenção às pequenas 

diferenças de cada vagem: o 

tamanho, os diferentes tons de 

verde, o número de favas dentro 

de cada vagem, etc.  

-Um dos alunos (D) queixou-se 

de dor de barriga, a professora 

foi à sala de tratamentos e trouxe 

e um óleo natural e passou-lhe na 

barriga 

-Os alunos estavam agitados e a 

professora bateu três vezes as 

mãos, os alunos repetiram e 

acalmaram-se. 

-Todos os colegas permaneceram 

em silêncio, aguardando a sua 

vez.  

 

-Um aluno (A) enganou-se e a 

professora repetiu o que ele tinha 

de dizer e fazer. 

-A professora pediu que se 

deslocassem em silêncio para não 

incomodarem as outras aulas e os 

alunos assim o fizeram, em 

silêncio e com calma.  

-A professora ajudou-os com 

indicações sempre que era altura 

de falarem, tocarem, levantarem 

ou trocarem de posição. 

-No final, a professora disse-lhes 

que estavam todos muito bem. 

 

Quadro XI. Comportamentos empáticos observados na escola Waldorf 

 
Nas três aulas observadas da Escola Pública, apenas em duas se verificaram 

comportamentos empáticos, da parte dos alunos. Na segunda aula, os alunos pediram 

material emprestado aos colegas que partilharam sem qualquer problema para pintarem 

a capa da ficha de avaliação e um dos alunos (F) ajudou o seu colega (E) a terminar o 
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seu barco em origami. Na terceira aula, os alunos estavam agitados e a discutir. A 

professora não foi empática nem com a turma nem com os alunos individualmente 

embora um dos alunos tivesse dificuldades na utilização do material. Entre os alunos 

observámos que uma aluna (G) chegou perto do desenho do colega (B) e disse-lhe que 

achava que a pintura dele estava muito clara, deu-lhe as tintas e incentivou-o, de uma 

forma calma, a dar mais cor ao seu trabalho no entanto o colega não o fez. Foi 

interessante ver que a meio da aula entrou um aluno (D) da outra turma e tentou tirar 

um objeto do cimo de um armário; um colega seu (E), que era mais alto, ajudou-o 

demonstrando empatia afetiva. 

 

Escola Pública 

Incidente Crítico nº 1 Incidente Crítico nº 2 Incidente Crítico nº 3

 -Levantaram-se para pedir material 

emprestado aos colegas, que 

partilharam sem qualquer 

problema.  

 

-Um dos alunos (F) ajudou o seu 

colega (E) a terminar o seu barco. 

-Uma aluna (G) chega perto do 

desenho do colega (B) e disse-lhe 

que achava que a pintura dele 

estava muito clara, deu-lhe as 

tintas e incentivou-o, de uma 

forma calma, a dar mais cor ao seu 

trabalho. 

-A meio da aula entrou um aluno 

(D) da outra turma e tentou tirar 

um objeto do cimo de um armário; 

um colega seu (E), que era mais 

alto, ajudou-o.  

 

Quadro XII. Comportamentos empáticos observados da escola Pública 

 
Nas três aulas da Escola João de Deus, observaram-se comportamentos empáticos 

entre a professora e os alunos e dos alunos entre si. Na primeira aula, salienta-se a 

receção dos alunos à investigadora e observou-se que a professora tinha preparado os 

alunos para a entrada de uma pessoa desconhecida demonstrando empatia afetiva. No 

decorrer da aula um aluno (A) perguntou à professora o que se tinha passado com o 

colega doente demonstrando empatia afetiva. Outro aluno (D) avisou o colega (C) que a 

folha tinha caído, no entanto, o colega disse que não ia apanhar. Na segunda aula, a 

professora foi empática com os alunos e estes com ele tendo a aula um clima tranquilo. 

Observou-se alguns episódios de empatia entre alunos: um dos alunos (B) não tinha 

terminado a ficha de língua portuguesa e o colega (C) ajudou-o a terminar, dando-lhe as 
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respostas demonstrando empatia afetiva; e um aluno disse a outro quando comentavam 

notas baixas, “não faz mal, pelo menos passaste de ano”. Na terceira aula observou-se 

uma situação de empatia cognitiva entre professora e alunos, pois, os alunos fizeram o 

que era pedido com calma. No final da aula verificou-se empatia estética entre alunos, 

olharam os desenhos, uns dos outros, e fizeram comentários amáveis. 

 

Escola João de Deus 

Incidente Crítico nº 1 Incidente Crítico nº 2 Incidente Crítico nº 3

-Os alunos disseram “pode entrar, 

a nossa professora avisou que 

íamos receber visitas, ela foi à 

secretaria e já volta”. 

-Quando a professora voltou, 

pediu que todos se apresentassem 

a mim e todos o fizeram de uma 

forma simpática. 

-A professora disse que um dos 

alunos não estava presente, 

porque estava doente; um colega 

(A) perguntou quando ele voltava, 

tendo a professora respondido 

que não sabia. 

-Um aluno (C) deixou cair a folha 

do exercício, o seu colega (D) 

avisou-o, ao que o aluno (C) 

respondeu: “agora não me apetece 

apanhar”; acabou por apanhar a 

folha.  

 

-Um aluno (F) perguntou ao 

colega (G) a resposta de um 

exercício e este acedeu-lhe, um 

outro colega (H) avisou a 

professora que os colegas estavam 

a copiar; a professora pediu 

silêncio e disse que as fichas eram 

individuais. 

-Um dos alunos (B) ainda não 

tinha terminado a ficha de língua 

portuguesa e o colega (C) 

ajudou-o a terminar, dando-lhe 

as respostas. 

-Um aluno disse a outro disse a 

um aluno “Não faz mal, pelo 

menos passaste de ano” 

-Os alunos seguiram as 

instruções da professora de 

expressão plástica com calma;  

-Os alunos olhavam para os 

resultados dos colegas dizendo 

de uma forma espontânea: “está 

muito giro” ou “desenhas muito 

bem”. 

Quadro XIII. Comportamentos empáticos observados na escola João de Deus 
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Num segundo momento foi feito a comparação entre as três escolas. Na escola 

Waldorf e na escola João de Deus verificou-se mais comportamentos empáticos da 

professora para os alunos e dos alunos entre si. Na escola Pública, onde existiu quase 

sempre um clima agitado e competitivo verificaram-se menos comportamentos 

empáticos.  

Na escola João de Deus, os alunos apresentaram sempre uma postura tranquila em 

todos os contextos disciplinares, enquanto na escola pública os alunos a maior parte das 

vezes mostraram empenhamento nas suas tarefas mas com pequenos momentos de 

competição. Na escola Waldorf, os alunos, independentemente do contexto disciplinar, 

mostraram empenho e curiosidade nas tarefas, estando sempre numa atitude empática 

com a professora. 

As professoras da escola Waldorf apresentavam uma postura atenta e cuidadosa 

relativamente aos seus alunos e também mostravam entusiasmo ao lecionar, 

manifestando muitas vezes surpresa com os progressos alcançados pelos alunos. Na 

escola Pública, as professoras são pouco empáticas referindo metas e horários a 

cumprir. Na escola João de Deus, as professoras acompanham o desenvolvimento da 

aula, seja ele calmo ou mais agitado, adequando também a sua postura e dando algumas 

respostas empáticas.  

É visível um clima de maior empatia na escola Waldorf que se deve principalmente à 

postura tranquila e acolhedora e constante das professoras e à importância que dão às 

artes que os ajuda a refletir sobre as atividades. A importância que é dada na escola em 

relação às artes não se limita a reproduzir técnicas artísticas, mas também a refletir sobre 

elas, desenvolvendo assim a empatia estética. Nas outras escolas, as professoras não só 

são menos empáticas como, algumas vezes são mesmo não empáticas com 

comportamentos de não ajuda aos alunos.  

Em todas as escolas os comportamentos empáticos dos alunos aumentaram quando 

as atividades eram de Educação Artística, mesmo na escola Waldorf. O que significa que 

embora a arte esteja presente em tudo quando os alunos se envolvem em atividades 

artísticas os comportamentos empáticos tornam-se mais frequentes talvez pela natureza 

da tarefa em si, pelos materiais utilizados ou pelo facto de todos os produtos (desenhos, 

pinturas, etc.) poderem ser aceites e não haver apenas uma forma única de os fazer.  
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4.4. Apresentação e análise dos questionários 

 

Passamos agora a apresentar os dados relativos aos questionários “Arte, Eu e os 

Outros”. O questionário foi aplicado em três turmas do 4º ano do ensino básico, em 

alunos com idades compreendidas entre os nove e dez anos. Obtivemos um total de 

sessenta e oito respostas, sendo dezasseis respostas da escola Waldorf, vinte e quatro 

respostas da escola Pública e vinte e oito respostas da escola João de Deus. O 

questionário era constituído por duas partes: uma de vinte e seis questões fechadas que 

correspondem às escalas da empatia e caracterização do ambiente de sala de aula e outra 

parte aberta com nove perguntas onde era pedido que as crianças escrevessem as suas 

ideias sobre arte, relação com a natureza e os animais.  

 

4.4.1. Análise quantitativa 

 

As respostas aos questionários foram tratadas através do SPSS. Numa primeira fase, 

analisou-se as respostas por escola e, numa segunda fase, as respostas ao questionário 

foram tratadas individualmente, no sentido de se perceber os diferentes níveis de 

concordância dos alunos relativamente a cada item do questionário.  

 
 Waldorf Pública João de Deus

 Média DvP Média DvP Média DvP

Empatia Total  4,14 ,41613 4,12 ,55559 4,38 ,52779

Empatia Cognitiva 4,02 ,48707 4,04 ,60193 4,31 ,58778

Empatia Afetiva 4,22 ,47422 4,17 ,59075 4,43  ,64856

Empatia Estética 4,18 ,55558 3,95 ,45397 4,10 ,60492

Empatia com a Natureza 4,68 ,40369 4,63 ,54118 4,67 ,47559

Quadro XIV. Dimensões empáticas  

 
Analisando os resultados do questionário, podemos verificar que os resultados de 

empatia nas três escolas são semelhantes. A escola João de Deus tem valores 

ligeiramente superiores nas dimensões de empatia afetiva e cognitiva. A Waldorf teve 

resultados ligeiramente superiores nas dimensões empáticas com a estética e com a 

natureza, pois são as vertentes onde as crianças mais se relacionam relativamente ao 

resultado das crianças nas outras duas escolas. 
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No entanto, foi nos resultados qualitativos, nas observações e na prática, relativos à 

escola Waldorf, que se verificou maior empatia em todas as componentes, pelo que 

pensamos que uma verificação quantitativa não é suficiente, pois as crianças têm 

dificuldade em compreender lexicalmente alguns itens, podendo causar algumas dúvidas 

em relação às perguntas levando a respostas ambíguas. Ou seja, as respostas são muito 

mais fidedignas quando as crianças são confrontadas com os estímulos reais do que 

apenas com as perguntas, que apenas as vão fazer tentar imaginar a situação real. 

 
 

De seguida são apresentados os resultados empáticos por escola: 
 
Escola Waldorf 
 

Media Desv.padrão 

1. Eu sinto pena das outras crianças que não têm brinquedos e roupas. 4,75 ,577 
20. Eu considero que é importante tratar bem a natureza. 4,75 ,447 
5. Eu acho importante o contacto com a natureza na escola. 4,75 ,577 
17. Fico chateado quando vejo um animal ser ferido. 4,50 ,730 
16. Penso que as pessoas podem ter diferentes ideias sobre a mesma coisa.  4,44 ,629 
10. Para mim as coisas belas são muito importantes. 4,44 ,629 
9. Eu gosto de partilhar os meus brinquedos com os meus colegas. 4,44 ,629 
7. Quando penso fazer alguma coisa respeito a opinião dos meus colegas. 4,31 ,793 
21. Entristece-me ver uma criança que não consegue encontrar ninguém 

para brincar. 4,19 ,750 

4. Eu acho que o tempo dedicado às disciplinas de artes é suficiente para eu 

me expressar (por exemplo expressão dramática, dança, música, desenho ou 

pintura). 
4,19 ,750 

19. Eu sou sensível a diferentes formas de arte (por exemplo a pinturas, 

desenhos, esculturas, músicas, danças, peças de teatro). 4,19 ,981 

18. Muitas vezes, fico preocupado com outras crianças que estão tristes ou 

com problemas. 4,13 ,719 

22. As aulas de atividades artísticas fazem-me sentir melhor. 4,06 ,929 
13. Eu consigo dizer, olhando para uma pessoa, se ela está feliz. 4,06 ,929 
6. Quando vejo alguém a sofrer, também me sinto mal. 4,00 ,966 
15. Quando participo em atividades artísticas sinto-me bem e não penso em 

mais nada. 4,00 ,894 

12. Fico aborrecido quando vejo alguém gritar com outra criança. 3,81 ,834 
2. Quando estou zangado ou aborrecido com alguém, tento imaginar o que 

ele está a pensar ou a sentir. 3,25 1,000 

Quadro XV. Respostas escola Waldorf 
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Escola Pública  
 

Media Desv.padrão 

20. Eu considero que é importante tratar bem a natureza. 4,83 ,482 
1. Eu sinto pena das outras crianças que não têm brinquedos e roupas. 4,75 ,442 
5. Eu acho importante o contacto com a natureza na escola. 4,67 ,482 
16. Penso que as pessoas podem ter diferentes ideias sobre a mesma coisa.  4,62 ,576 
15. Quando participo em atividades artísticas sinto-me bem e não penso em 

mais nada. 4,37 ,647 

17. Fico chateado quando vejo um animal ser ferido. 4,37 1,135 
22. As aulas de atividades artísticas fazem-me sentir melhor. 4,33 ,816 
21. Entristece-me ver uma criança que não consegue encontrar ninguém para 

brincar. 4,21 ,932 

9. Eu gosto de partilhar os meus brinquedos com os meus colegas. 4,21 ,833 
13. Eu consigo dizer, olhando para uma pessoa, se ela está feliz. 4,17 1,049 
18. Muitas vezes, fico preocupado com outras crianças que estão tristes ou 

com problemas. 4,13 1,076 

7. Quando penso fazer alguma coisa respeito a opinião dos meus colegas. 4,08 ,717 
6. Quando vejo alguém a sofrer, também me sinto mal. 4,00 1,103 
4. Eu acho que o tempo dedicado às disciplinas de artes é suficiente para eu 

me expressar (por exemplo expressão dramática, dança, música, desenho ou 

pintura). 
3,96 ,955 

12. Fico aborrecido quando vejo alguém gritar com outra criança. 3,75 1,152 
19. Eu sou sensível a diferentes formas de arte (por exemplo a pinturas, 

desenhos, esculturas, músicas, danças, peças de teatro). 3,58 ,974 

10. Para mim as coisas belas são muito importantes. 3,50 1,319 
2. Quando estou zangado ou aborrecido com alguém, tento imaginar o que ele 

está a pensar ou a sentir. 3,29 1,197 

Quadro XVI. Respostas escola Pública 

 
 
Escola João de Deus 
 

Media Desv.padrão 

20. Eu considero que é importante tratar bem a natureza. 4,86 ,356 
1. Eu sinto pena das outras crianças que não têm brinquedos e roupas. 4,68 ,863 
16. Penso que as pessoas podem ter diferentes ideias sobre a mesma coisa.  4,64 ,488 
5. Eu acho importante o contacto com a natureza na escola. 4,61 ,629 
18. Muitas vezes, fico preocupado com outras crianças que estão tristes ou 

com problemas. 4,57 ,879 

17. Fico chateado quando vejo um animal ser ferido. 4,57 ,879 
21. Entristece-me ver uma criança que não consegue encontrar ninguém 

para brincar. 4,50 ,923 

7. Quando penso fazer alguma coisa respeito a opinião dos meus colegas. 4,50 ,638 
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22. As aulas de atividades artísticas fazem-me sentir melhor. 4,32 ,819 

9. Eu gosto de partilhar os meus brinquedos com os meus colegas. 4,29 ,810 

6. Quando vejo alguém a sofrer, também me sinto mal. 4,29 1,013 

12. Fico aborrecido quando vejo alguém gritar com outra criança. 4,25 1,143 

15. Quando participo em atividades artísticas sinto-me bem e não penso em 

mais nada. 
4,21 1,134 

4. Eu acho que o tempo dedicado às disciplinas de artes é suficiente para eu 

me expressar (por exemplo expressão dramática, dança, música, desenho ou 

pintura). 

4,21 ,917 

13. Eu consigo dizer, olhando para uma pessoa, se ela está feliz. 4,18 1,156 

10. Para mim as coisas belas são muito importantes. 4,14 1,113 

2. Quando estou zangado ou aborrecido com alguém, tento imaginar o que 

ele está a pensar ou a sentir. 
3,93 1,120 

19. Eu sou sensível a diferentes formas de arte (por exemplo a pinturas, 

desenhos, esculturas, músicas, danças, peças de teatro). 
3,61 1,166 

Quadro XVII. Respostas escola João de Deus 

 

É interessante notar que todas as crianças têm maior grau de concordância nas 

mesmas questões “Eu sinto pena das outras crianças que não têm brinquedos e roupas”; 

“Eu considero que é importante tratar bem a natureza.” ou “Eu acho importante o 

contacto com a natureza na escola” independentemente das escolas, o que quer dizer 

que valores como tratar bem a natureza ou sentimentos empáticos sobre crianças 

desfavorecidas são trabalhados na escola ou em casa. 

 
Relação com a Escola

 Waldorf Pública João de Deus

Média DvP Média DvP Média DvP

4,34  ,46484 4,05 ,42014 4,17 ,43480

Quadro XVIII. Relação com a escola 

 

Por último quisemos também saber como é que as crianças viam o ambiente da sua 

escola. Verificámos que na escola Waldorf os alunos têm uma maior relação com o 

ambiente escolar do que os alunos da escola Pública ou da escola João de Deus. 

 
Escola Waldorf Media Desv.padrão 

24. Sinto-me muito confortável na minha sala de aula. 4,63 ,619 
14. É natural que na escola cada um aprenda ao seu ritmo. 4,63 ,619 
23. Quando tenho algum problema o meu professor está disponível para 

mim. 
4,44 ,727 
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11. Eu sinto-me muito à vontade para fazer perguntas ao meu professor. 4,44 ,629 
3. A minha sala de aula tem um ambiente tranquilo. 4,38 ,719 
25. Na escola é mais importante experimentar coisas do que ouvir falar 

sobre elas. 
4,31 ,873 

26. A escola é um sítio que me faz muito feliz. 4,06 ,772 
8. Eu sinto que tenho liberdade quando estou na escola. 3,81 ,911 
Quadro XIX. Relação com a escola Waldorf 

 
 
Escola Pública Media Desv.padrão 

14. É natural que na escola cada um aprenda ao seu ritmo. 4,79 ,509 
26. A escola é um sítio que me faz muito feliz. 4,33 ,816 
23. Quando tenho algum problema o meu professor está disponível para mim. 4,33 ,868 
24. Sinto-me muito confortável na minha sala de aula. 4,17 ,963 
8. Eu sinto que tenho liberdade quando estou na escola. 4,17 1,090 
25. Na escola é mais importante experimentar coisas do que ouvir falar sobre 

elas. 3,96 1,197 

11. Eu sinto-me muito à vontade para fazer perguntas ao meu professor. 3,58 ,974 
3. A minha sala de aula tem um ambiente tranquilo. 3,08 ,881 
Quadro XX. Relação com a escola Pública 

 
 

Escola João de Deus Media Desv.padrão 

14. É natural que na escola cada um aprenda ao seu ritmo. 4,96 ,189 
23. Quando tenho algum problema o meu professor está disponível para 

mim. 4,86 ,356 

11. Eu sinto-me muito à vontade para fazer perguntas ao meu professor. 4,25 ,799 
25. Na escola é mais importante experimentar coisas do que ouvir falar sobre 

elas. 4,18 1,056 

24. Sinto-me muito confortável na minha sala de aula. 4,18 ,772 
26. A escola é um sítio que me faz muito feliz. 4,07 ,900 
8. Eu sinto que tenho liberdade quando estou na escola. 3,64 1,254 
3. A minha sala de aula tem um ambiente tranquilo. 3,25 1,323 
Quadro XXI. Relação com a escola João de Deus 

 

4.1.2. Análise qualitativa 

As respostas das crianças foram agrupadas por análise de conteúdo e semelhança 

temática, tendo como unidade de análise a frase, resultando em oito categorias. A 

categoria “A arte é uma atividade artística” englobou vinte e duas frases que 

expressavam ideias como “a arte para mim é pintar e desenhar”; “a arte para mim é 

música”; “desenhos e esculturas”; “pintura, o canto e a dança”; “a arte para mim são 
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coisas muito bem-feitas”. A categoria “A arte é uma expressão de sentimentos” 

englobou doze frases que expressavam ideias como “para mim a arte é expressar os 

nossos sentimentos”; “é uma maneira de me expressar”; “é uma maneira de exprimir 

aquilo que sentimos”. A categoria “Imaginação e criatividade” englobou doze frases que 

expressavam ideias como “para mim a arte é imaginação e sem nos darmos conta torna-

se real”; “a arte para mim é pôr a imaginação a trabalhar”; “é uma forma de ter mais 

criatividade”; “é transformar uma coisa menos boa numa coisa melhor”. A categoria “A 

arte é brincar/divertida” englobou seis frases que expressavam ideias como “a arte para 

mim é como estar a brincar”; “para mim a arte é divertida”; “é uma coisa divertida e 

espantosa”. A categoria “A arte é bela” englobou quatro frases que expressavam ideias 

como “a arte é uma coisa bonita ao fazer com as nossas mãos”; “a arte é muito linda”; 

“a arte é bonita e livre”; “a arte é o que homem descobriu de belo na natureza”. A 

categoria “A arte é tudo” englobou quatro frases que expressavam ideias como “a arte 

para mim é tudo”; “a arte é desenhos, pinturas, poesias, árvores, tudo!”. A categoria “A 

arte é abstrata” engloba duas frases que expressavam ideias como “a arte para mim é 

uma coisa muito abstrata”; “a arte para mim é uma pintura com sentido abstrato”.  

 
O que é para ti a 

arte? 

 

N=68 

Waldorf

N=16 

Pública

N=24 

João de Deus 

N=28 

a) Atividade 

artística 

22 (32%) 2 (12,5%) 10 (41,6%) 10 (35,7%)

b) Expressão 

sentimentos 

12 (17,4%) 1(6,25%) 7 (29,12%) 4 (14,28%)

c) Imaginação e 

criatividade 

12 (17,4%) 4 (25%) 3 (12,5%) 5 (17,85%)

d) Brincar/ 

Divertida 

8 (11,76%) 1 (6,25%) 2 (8,33%) 5 (17,85%)

e) A arte é bela 4 (5,8%) 2 (12,5%) 1 (4,16%) 1 (3,57%)

f) A arte é tudo 4 (5,8%) 2 (12,5%) 1 (4,16%) 1 (3,57%)

g) A arte é 

abstrata 

2 (2,9%) 2 (12,5%) 0 (0%) 0 (0%)

Quadro XXII. Conceções de Arte 

 

Quando consideramos as respostas abertas dos sessenta e oito alunos em geral, 

vemos que vinte e duas crianças responderam que “a arte é uma atividade”, destas vinte 

e duas, na sua maioria, aqueles que menos referiram esta opção de resposta foram os 

alunos da escola Waldorf em que apenas dois alunos, ou seja, 12% do total acha que a 
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arte é apenas uma atividade artística. Na escola Pública e João de Deus já foram dez os 

alunos que responderam que a arte é uma atividade artística, respetivamente 41,6% e 

35,7%. Ou seja, é muito claro que são os alunos da escola Pública que espontaneamente 

referem a arte como sendo uma atividade, pois o conceito de arte é transmitido apenas 

por atividades artísticas pontuais como pintar, desenhar, música ou outras produções 

artísticas.  

Considerando agora a segunda conceção que as crianças expressaram “a arte como 

expressão de sentimentos” doze dos sessenta e oito, ou seja 17,4% do total das crianças 

responderam que a arte é uma expressão de sentimentos. É interessante notar que são 

os da escola Pública, sete crianças, ou seja, 29,12% que escrevem mais frequentemente 

este tipo de afirmação e são os da Waldorf que menos o fazem com 6,25%. 

Na componente “a arte é imaginação e criatividade” doze das crianças, ou seja 17,4% 

da população total respondeu que a arte era imaginação ou criatividade; 25% das 

crianças da escola Waldorf associam este tipo de ideia à arte, uma vez estão 

familiarizados com as práticas artísticas e que trabalham e desenvolvem constantemente 

o seu lado criativo e a imaginação através das históricas e da expressão dramática. Por 

outro lado, é interessante notar, que é na escola Pública menos está presente esta 

conceção onde apenas três alunos se identificaram com esta conceção, ou seja 12,5% 

dos alunos. 

Na conceção de que “a arte é divertida ou brincar” é a escola João de Deus que mais 

se identifica com esta ideia, com o resultado de 17,85% dos alunos; isto seria de prever 

uma vez que as atividades artísticas na escola João de Deus são feitas de uma forma 

descontraída, sem ter a pressão do tempo que existe na escola Pública para terminar o 

exercício ou a introspeção característica da escola Waldorf em todas as atividades 

artísticas. 

Na componente “a arte é bela” 5,8% da amostra total diz que a “arte é bela”; 12,5% 

da população Waldorf concorda com esta conceção, pois as crianças da escola Waldorf 

convivem com a apreciação estética diariamente, cultivando o conceito do belo, por 

exemplo, nos manuais escolares que são elaborados por eles. 

Relativamente à componente “a arte é tudo”, obteve-se os seguintes resultados: 

apenas 5,8% das crianças da população total disseram que para elas a “arte é tudo” e 

desses, metade das crianças são da escola Waldorf, portanto duas crianças da escola 

Waldorf, uma criança da escola Pública e uma criança da escola João de Deus. É nas 

crianças Waldorf que se destaca a ideia de que a arte está presente em tudo; é natural 
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observar-se estes resultados porque a arte está presente em todas as vertentes 

pedagógicas, como no português, matemática, etc.  

Por último, a componente “a arte é abstrata” aparece em 12,5% da população e 

apenas na população Waldorf, uma vez que o conceito abstrato é também abordado nas 

aulas de pintura ou desenho de forma. 

Quando fazemos uma análise vertical do quadro XXII, verificamos que para a escola 

Waldorf a arte é sobretudo “imaginação e criatividade” pois como foi abordado no 

enquadramento teórico, a arte estimula a criatividade das crianças quando bem aplicada. 

A criatividade começa na liberdade que as crianças da escola Waldorf têm ao construir o 

seu próprio manual escolar, da observação cuidadosa que têm sobre a natureza que as 

inspira e a constante conscientização de todos os seus sentidos que os ajudam a ter uma 

maior sensibilidade a tudo o que os rodeia. Para a escola Pública e escola João de Deus, 

a maioria das crianças identificam a arte como sendo uma “atividade artística”; Tal 

acontece porque nestas duas escolas a arte aparece apenas nas disciplinas específicas. É 

também interessante notar que o grupo da escola Waldorf se distribui por mais 

componentes enquanto na escola Pública e João de Deus se concentram sobretudo na 

ideia de que a arte é uma “atividade artística”, pois a visão de arte nestas escolas não é 

tão holística e integrativa. Quando as crianças identificam a arte como uma “atividade 

artística”, as referências ao desenho ou à pintura são as mais frequentes. De facto, o que 

observámos nas escolas foi desenho e pintura em detrimento da música ou do drama.  

Sendo assim a conceção de arte expressa pelos alunos da Escola Waldorf é 

efetivamente uma conceção muito mais rica e complexa do que a conceção expressa 

pelos alunos das outras duas escolas que é uma conceção de arte muito redutora, 

identificando-a apenas como atividade isolada da currículo, como o desenhar ou o 

pintar. 
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O que sentes quando fazes atividades artísticas? Nº 

Bem-estar  17 (25%) 

Felicidade 15 (22%) 

Criatividade, Inspiração, Expressividade 9 (13,2%) 

Diversão 5 (7,3%) 

Alegria 4 (5,8%) 

Liberdade 4 (5,8%) 

Tranquilidade, Conforto 4 (5,8%) 

Interesse, Vontade 2 (2,9%) 

Nada, Negativismo 3 (4,4%) 

Outras 8 (11,7%) 

Quadro XXIII. Emoções expressas ou sentidas nas atividades artísticas 

 

Da análise das emoções expressas ou sentidas durante a criação artística, os alunos 

demonstraram afetividade positiva em relação à mesma. Sendo que o “Bem-estar” 

(25%), a “Felicidade” (22%), e a “Criatividade, Inspiração, Expressividade” (13,2%) 

foram as emoções mais presentes enquanto grupo. Este resultado advém da forte 

relação que os alunos das três escolas têm com a Educação Artística, visto que, são 

momentos em que os alunos têm sentimentos positivos. Desta mesma análise 

depreende-se que o estudo é coerente em termos emocionais com o objeto de estudo, 

visto que a “Felicidade”, o “Bem-estar” e “Criatividade, Inspiração, Expressividade” são 

características universais de uma ação motivada. Emoções como “Diversão” (7,3%), 

“Alegria” (5,8%), “Tranquilidade ou Conforto” (5,8%) e “Interesse ou Vontade” (2,9%) 

foram também partilhadas pelos alunos. Depreende-se que as três escolas se encontram 

intrinsecamente envolvidas sempre que existem projetos de Educação Artística. 

Apenas 4,4% da população associa emoções de indiferença ou negativismo, o que 

ultrapassa a ideia de que o estudo poderia estar a ser mal aplicado ou aplicado numa 

população que pouco se identifica com Arte. 

As frases dos alunos expressavam ideias como: “sinto-me bem”; “sinto felicidade”; 

“sinto-me livre e feliz”; “sinto que posso exprimir as minhas expressões”; “sinto que 

estou a divertir-me”; “sinto que entro noutro mundo”; “sinto-me bem e confortável”; 

“sinto inspiração”; “sinto-me imaginativa”; “interesse e vontade”; “sinto que estou a 

exprimir o que sou”; “sinto alegria”; “sinto que posso fazer o que quiser”; “sinto-me 

normal”; “nada de especial”; “sinto que na pintura posso apenas misturar cores e ficar 

tranquila”; “sinto criatividade”; “bem, divertida, livre, poder criar e imaginar”. 
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O que sentes pelos 

animais? 

Nº   Waldorf Pública João de Deus

Sim (Amor; role taking; 

humanização; sentimento de 

proteção) 

36 (53%) 11 (68%) 12 (50%) 13 (46%)

Outros (apreciação de beleza, 

brincadeira; diversão) 

32 (47%) 5 (32%) 12 (50%) 15 (54%)

Quadro XXIV. Emoções empáticas sentidas pelos animais 

 

Através da avaliação do quadro XXIV sobre as emoções empáticas sentidas em 

relação aos animais, compreende-se que a população das três escolas, num total de 53%, 

sente emoções como o amor, o Role taking, a humanização, ou sentimentos de proteção 

pelos animais. Do mesmo modo que 47% sentem outro tipo de sentimentos não 

diretamente associados à empatia como a apreciação de beleza, brincadeira ou diversão. 

Fazendo uma análise por escolas verifica-se que na escola Waldorf 68% da população 

total tem emoções empáticas pelos animais relacionadas com Amor, role taking, 

humanização e sentimento de proteção e apenas 32% da população, identifica o animal 

como sendo bonito ou divertido. Os alunos da escola Waldorf convivem com animais 

diariamente e respeitam-nos como seres humanos, por isso é normal que as crianças 

tenham sentimento de amor, conseguem pôr-se no lugar deles, ou até sentirem 

necessidade de os proteger. Na escola Pública apenas metade da população (50%) tem 

sentimentos de Amor, role taking, humanização e sentimento de proteção e outra metade 

identifica apreciação de beleza, brincadeira e diversão. Em relação aos alunos da escola 

João de Deus verificou-se que 54% dos alunos tem uma relação de brincadeira ou 

diversão com os animais. A ideia de que o animal é um ser vivo tão importante como o 

ser humano não está tão presente nas crianças da escola Pública ou escola João de Deus. 

As frases dos alunos expressavam ideias como: “sinto curiosidade e amor”; “muito 

amor”; “alegria, divertido, simpático e giro”; “sinto carinho e amor”; “amizade”; “sinto-

me triste quando os animais morrem”; “sinto que eles são pessoas para mim”; “sinto 

que são muito fofos”; “sinto que são divertidos”; “sinto respeito”; “sinto que eles não 

gostam de ser mal tratados”; “sinto amor e perigo”; “sinto amor e respeito mas tenho 

nojo de alguns bichos”; “sinto amor e carinho porque eles são os nossos 

companheiros”; “sinto que os animais devem ter liberdade como nós”; “sinto que eles 

fazem parte de nós”; “pena, porque muitos deles são abandonados”; “sinto-me contente 

porque gosto de brincar com eles”; “sinto que são fofos e giros”; “são fofos e 

queridos”; “sinto felicidade, carinho e amizade entre nós”; “sinto amor, carinho, paixão 
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e conhecimento”; “os animais são como se fossem meus irmãos”; “sinto que são 

pessoas como nós e temos de trata-los bem” 

 
 

Como te sentes no contacto com a natureza? Nº 

Sim (Livre, Bem-Estar, Paz, Tranquilidade, Felicidade, Conforto) 66 (97%) 

Não (Indiferença, Má-disposição) 2 (3%) 

Quadro XXV. Emoções empáticas sentidas no contacto com a natureza 

 

Após a observação do quadro XXV conclui-se que as emoções empáticas com a 

natureza são vivenciadas por 97% da população, as emoções expressas são: Livre, Bem-

Estar, Paz, Tranquilidade, Felicidade, Conforto. Assim sendo, compreende-se a 

importância do contacto com natureza num contexto escolar para o fomento da 

empatia. Apesar de no ensino público ou na metodologia João de Deus a vivencia com a 

natureza não ser tão intensa como na escola Waldorf, os alunos demonstram um forte 

entusiasmo e interesse no contacto com a natureza. 

As frases dos alunos expressavam ideias como: “sinto que estou a voar”; sinto-me 

livre e em contato com a natureza”; “sinto-me muito bem”; “sinto liberdade”; “sinto-me 

à vontade”; “sinto-me livre e capaz de fazer tudo”; “sinto-me bem porque são sítios 

conhecidos para mim”; “sinto-me feliz”; “sinto-me normal”; “sinto-me tranquilo e 

feliz”; “sinto que estou em casa”; “sinto-me em paz”; “sinto-me mais ou menos”; 

“sinto-me descontraída”; “sinto que são sítios belos e que os devíamos proteger”; 

“confortável, livre e feliz”; “sinto-me muito melhor do que na cidade”. 
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4.5. Discussão de resultados 

 

Nesta fase, vamos discutir as contribuições que apresentámos neste capítulo e que 

nos permitem aprofundar os conceitos de Educação Artística e de Empatia, recorrendo 

aos dados das entrevistas aos professores das três escolas estudadas (Waldorf, Pública e 

João de Deus), os dados de observação das suas aulas e as respostas dos alunos ao 

questionário que lhes aplicámos. Quando necessário, também recorremos ao 

testemunho dos ex-alunos Waldorf que entrevistámos. 

 

4.5.1. Educação Artística 

 

Relativamente ao tema da Educação Artística gostaríamos de salientar que os dados 

mais relevantes que este trabalho apresenta são as diferentes conceções de Educação 

Artística expressas pelos professores e a conceção que os alunos têm sobre arte. Existe 

uma relação entre a conceção das professoras relativamente ao conceito de Educação 

Artística e a noção de arte dos alunos. Estas relações foram assinaladas também nas 

observações das práticas pedagógicas que desenvolveram. As conceções estão 

relacionadas com os modelos pedagógicos em que estão inseridos. A Professora 

Waldorf tem uma conceção muito abrangente da Educação Artística, não a delimitando 

a uma área da Educação, estando presente em todas as aprendizagens desenvolvidas 

com os alunos. Esta professora relaciona as práticas artísticas com desenvolvimento 

integral da pessoa: “é usar a arte em toda e qualquer aprendizagem, em tudo o que leva a 

crescer” ou “através da vivência diária”. As observações de sala de aula confirmam estas 

ideias e são coerentes com elas. A arte está sempre presente na atividade letiva desta 

professora. Paralelamente, estas ideias são também expressas pelos alunos Waldorf que, 

comparativamente com os alunos das outras escolas, valorizam mais a ideia de que a 

“arte é tudo” ou que a “arte é criatividade ou imaginação”. Para a professora da Escola 

Pública, a Educação Artística é uma área da educação que ajuda a pessoa a canalizar as 

suas emoções através da expressão artística: “assim, recorre aos recursos plásticos, 

sonoros ou linguísticos para exprimir as suas emoções, sensações e ideias. Portanto, a 

Educação Plástica (ou trabalhos manuais), a Educação Musical e Educação Visual e 

Tecnológica são algumas das disciplinas que formam a Educação Artística”, ou seja uma 

conceção muito diferente daquela que foi expressa pela professora Waldorf. E as 

observações de sala de aula espelham exatamente esta conceção de Educação Artística 
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como atividades avulsas e não integrativas em aprendizagens como o Português e 

Matemática. Consequentemente os alunos na escola Pública têm uma conceção de arte 

como sendo uma atividade meramente artística. Os alunos referem o “desenhar” e 

“fazer pinturas” como atividades artísticas, e tal como a sua professora, referem a 

potencialidade da arte como forma de “expressão de sentimentos”. 

A professora da escola João de Deus refere que a Educação Artística deve 

desenvolver e estimular capacidades como a criatividade ou a tomada de perspetiva. 

Esta conceção aproxima-se da conceção da professora Waldorf, que considera que a 

Educação Artística desenvolve as capacidades pessoais e a pessoa como um todo. Por 

outro lado aproxima-se da conceção da professora da escola Pública, quando diz que a 

arte está presente nas aulas específicas de expressão plástica. As observações da sala de 

aula desta professora não possibilitaram perceber a forma como ela operacionalizava 

esta conceção de Educação Artística junto dos seus alunos, uma vez que nada na sua 

prática se observou relacionar com arte. A professora pareceu sempre mais preocupada 

com as aprendizagens mais formais, deixando de facto, como referiu, as atividades 

artísticas para a professora especializada. Os alunos da escola João de Deus expressam 

com uma grande frequência que a arte é “uma atividade artística” ou que é uma questão 

de “imaginação e criatividade”, e que condiz também com a conceção da professora. 

Estes dados que obtivemos com as professoras e os alunos confirmam aquilo que já 

tínhamos encontrado nos testemunhos dos ex-alunos Waldorf. Por exemplo, os ex-

alunos disseram que a arte quando relacionada com a pedagogia proporciona uma maior 

sensibilidade espacial. Os sentidos são desenvolvidos e ajudam a ter uma observação 

mais consciente do mundo tornando indivíduos mais livres para se expressarem.  

 

4.5.2. Empatia 

 

Exatamente como existe em relação à Educação Artística, também encontrámos três 

conceções diferentes de empatia nas professoras. Sendo que a professora Waldorf pensa 

que a empatia é “algo que se constrói dia-a-dia” e que diz respeito não só às relações 

interpessoais como também aos seres vivos. De facto, as nossas observações vão ao 

encontro das conceções das professoras, ou seja, o clima de sala de aula é altamente 

empático, seja nos pequenos cuidados que a professora tem com os alunos, seja na 

observação da natureza ou apreciação estética. Nas três aulas observadas verificaram-se 
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comportamentos empáticos, cognitivos e afetivos, da professora com os alunos ou com 

a turma em geral. 

A professora da escola Pública tem uma conceção de que a empatia é uma ponte de 

comunicação entre duas pessoas e que sobretudo evita situações de conflito. As 

observações de sala de aula mostraram situações de conflito e competição, com mais 

frequência, em contraste com situações de empatia. Nas três aulas observadas apenas 

em duas se verificaram comportamentos empáticos, da parte dos alunos. A professora 

não foi empática nem com a turma nem com os alunos individualmente embora um dos 

alunos tivesse dificuldades na utilização do material. 

A professora da escola João de Deus descreve a empatia como sendo um 

entendimento entre pessoas através de uma ligação emocional. As observações das aulas 

mostram que a professora é empática relativamente à resolução de problemas 

relacionados com a disciplina, mas não com questões pessoais dos alunos. Nas três aulas 

observaram-se comportamentos empáticos entre a professora e os alunos e dos alunos 

entre si.  

O que não encontramos foi uma relação entre a conceção das professoras e aquilo 

que as crianças responderam nos questionários nas respostas fechadas. Por isso não 

existe uma diferença relevante das respostas dos alunos Waldorf, escola Pública ou João 

de Deus. Nota-se apenas diferença na relação que os alunos têm com à escola, ou seja, 

os alunos Waldorf sentem-se mais à vontade com os professores na sala de aula ou na 

escola em comparação com as crianças das outras escolas.  

No entanto, quando olhamos para as respostas qualitativas, verificamos que 

relativamente à natureza e à estética a posição das crianças é diferente. As crianças da 

escola Waldorf demonstram maior empatia em relação aos animais, apresentando 

sentimentos de amor, proteção e capacidade de se colocar no lugar do animal. Isto 

acontece devido ao frequente contacto com a natureza e com os seres vivos na escola. 

Desta forma, as crianças sabem que é a natureza que lhes dá alimento e conhecimento, 

tornando-se mais cuidadosas e respeitadoras para com ela. As crianças da escola João de 

Deus apresentam sentimentos de apreciação da beleza, brincadeira e diversão com os 

animais, pois o contato que têm com os animais ou com a natureza é apenas de lazer. 

Na escola Pública, o resultado foi igual, não possibilitando a perceção de empatia nas 

crianças. Apesar dos alunos da Escola Pública ou Escola João de Deus não terem 

contato direto com a natureza, todos os alunos em geral manifestam sentimentos de 

liberdade, bem-estar, paz, tranquilidade, felicidade ou conforto. 
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As respostas abertas em relação às emoções expressas ou sentidas nas atividades 

artísticas revelam sentimentos positivos pois a população tem uma correlação de bem-

estar em relação à arte. As observações confirmam esta relação. Em geral, as crianças 

gostam de participar em atividades artísticas, aceitaram sempre de forma positiva os 

desafios propostos pela professora e reconhecem que a arte lhes transmite sentimentos 

de felicidade, sentem-se criativos e inspirados.  
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V. Conclusão 

 

Este trabalho teve como objetivo compreender as relações entre a Educação Artística 

e a Empatia em diferentes modelos pedagógicos. O estudo aprofunda a pedagogia 

Waldorf, tendo como termo de comparação a pedagogia de uma Escola Publica e de 

uma Escola João de Deus. A recolha de dados implicou, nas três escolas, entrevistas às 

professoras, observação de sala de aula, através do registo de incidentes críticos e 

aplicação de um questionário aos alunos. 

Foram formuladas duas perguntas principais, na primeira procurámos saber como é 

que a Educação Artística, desenvolvida num contexto pedagógico Waldorf, contribui 

para o desenvolvimento de relações empáticas interpessoais, com a natureza e com a 

arte, e na segunda, como é que a Educação Artística desenvolvida num contexto 

pedagógico Waldorf se distingue da Educação Artística desenvolvida noutros contextos 

pedagógicos (Escola João de Deus e Escola Pública), no que respeita às suas 

contribuições para o desenvolvimento de relações empáticas interpessoais, com a 

natureza e com a arte. 

Para responder às questões principais, numa fase exploratória, entrevistámos ex-

alunos Waldorf para compreender o impacto que esta pedagogia deixou nas suas vidas. 

Com estas entrevistas compreendemos que estes alunos associam à escola Waldorf um 

ambiente mais tranquilo, uma disponibilidade maior dos professores e valorizam as artes 

como ferramenta de aprendizagem e da sua estruturação como pessoa. Podemos 

concluir que os ex-alunos formados por este tipo de pedagogia facilmente identificam 

efeitos positivos que a escola Waldorf lhes deixou, assim como estabelecem uma 

diferença muito clara com o ambiente impessoal, competitivo e conflituoso que 

associam à escola pública que frequentaram.  

As entrevistas às três professoras titulares, das três turmas das três escolas, visavam 

responder às subquestões propostas nesta dissertação. Finalmente, realizámos a pesquisa 

e observação em três turmas do 4º ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico em três escolas 

com diferentes metodologias de ensino, focando a temática da empatia. Foi nossa 

intenção aprofundar a pedagogia Waldorf, tendo como termo de comparação a 

pedagogia desenvolvida numa Escola Pública e numa Escola João de Deus.  

A resposta à primeira subquestão apresentou diferenças significativas, isto é, a 

respeito das conceções de Educação Artística que estão presentes entre as professoras 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico de uma Escola Waldorf, João de Deus e Pública. 
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Verificou-se que a Professora Waldorf tem uma conceção muito abrangente da 

Educação Artística, de tal modo que esta estaria presente em todas as aprendizagens 

desenvolvidas com os alunos, e não limitada a uma área específica da educação. Ao 

contrário das conceções das outras duas professoras, a professora Waldorf relaciona as 

práticas artísticas com o desenvolvimento integral da pessoa, tal como defende Rudolf 

Steiner. A professora da escola Pública refere que a Educação Artística serve sobretudo 

para canalizar as emoções dos alunos. A professora da escola João de Deus defende que 

a Educação Artística contribui acima de tudo para desenvolver e estimular capacidades 

como a criatividade ou a “tomada de perspetiva”. 

Na resposta à segunda subquestão, que se centrava nas conceções de Educação 

Artística das professoras e como estas se relacionavam com a sua prática pedagógica, 

concluímos que, na escola Waldorf, a arte está presente em todas as atividades letivas, 

contrariamente ao que observámos na escola João de Deus e na Escola Pública em que 

a arte está associada principalmente às artísticas específicas. As observações de sala de 

aula confirmam estas ideias e são coerentes com elas. Encontrámos também uma 

relação entre a conceção das professoras relativamente ao conceito de Educação 

Artística e à noção de arte dos próprios alunos. Tanto para a professora da Escola 

Waldorf como para os seus alunos, a arte é sobretudo imaginação e criatividade, 

enquanto para os alunos das outras duas escolas, a arte é referida apenas como uma 

atividade artística. Na escola Waldorf, as crianças veem a arte em tudo, enquanto nas 

outras duas escolas as crianças veem a mesma como sendo apenas uma atividade 

artística, pois a escola isola as atividades artísticas do restante currículo. 

Para responder à terceira subquestão, sobre as conceções de Empatia das professoras 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico de uma Escola Waldorf, João de Deus e Pública, 

observámos que na Escola Waldorf a professora considera que a empatia se desenvolve 

no quotidiano e com todos os seres vivos, enquanto as outras professoras valorizam a 

empatia como forma de comunicação entre pessoas e uma forma de evitar conflitos.  

Por fim e respondendo à última subquestão, que é sobre como as conceções de 

Empatia das professoras se relacionam com a sua prática pedagógica e como é que 

influenciam a empatia expressa pelos seus alunos, podemos referir que as observações 

de sala de aula mostraram uma clara diferença entre a escola Waldorf e as outras duas 

escolas. O ambiente da primeira é tranquilo e as situações de empatia cognitiva e afetiva 

são frequentes. Nas outras duas escolas as situações não empáticas sobrepõem-se 

claramente às situações empáticas. 



82 
 

Centrando-nos agora nos questionários aplicados às crianças, não encontramos 

diferenças significativas na empatia, quando medida por instrumentos de resposta 

fechada e adaptadas para este estudo. No entanto, nas respostas abertas, encontrámos 

diferenças que nos parecem muito importantes para dar conta do papel da Educação 

Artística no desenvolvimento da empatia. Em contrapartida, na escola Waldorf, 

verificou-se que os alunos se sentem melhor na escola, mais à vontade com o seu 

professor, vendo nele um amigo com quem podem contar. Essa relação empática e mais 

tranquila reflete-se nas crianças que se tornam são mais calmas, e empenhadas; gostam 

mais da escola, dos professores, resolvem os problemas junto deles, sempre com uma 

postura recetiva e de compreensão. Sentem-se também mais à vontade para tirar 

dúvidas, para partilhar problemas, pois sabem que ninguém os julga. Todas as crianças 

demonstraram sentimentos positivos na relação com a natureza e na relação com as 

atividades artísticas. Como foi referido, apenas a escola Waldorf integra tanto a natureza 

como a arte no ambiente escolar quotidiano.  

Destacamos que, após a recolha dos dados dos questionários, a grande diferença 

entre as ideias expressas pelas crianças das três pedagogias foi a relação que elas tinham 

com a escola e a com a arte. A arte e noção do belo são aspetos permanentes no 

quotidiano de uma criança de uma escola Waldorf, por isso, é natural que as crianças 

tenham conceções diferentes de uma escola Pública ou de uma escola João de Deus. 

Ainda assim, todas as crianças de todas as escolas, independentemente de verem a arte 

de diferentes perspetivas, transmitem sentimentos positivos ao contactar com a arte. 

Com este trabalho depreendemos que o desenvolvimento da empatia nos alunos 

depende em grande medida da postura do professor na escola, pois, as crianças veem o 

adulto como um exemplo a seguir e comportam-se tendencialmente da mesma forma. 

Para que os alunos desenvolvam comportamentos empáticos, os professores devem 

gerar um ambiente que potencialize a empatia. Desta forma, seria importante investir 

numa formação dos professores centrada no ser humano como um todo integral, 

compreendendo ao mesmo tempo as necessidades de cada criança como um ser 

individual, tal como defende a pedagogia Waldorf (Steiner). O grande contributo da 

pedagogia Waldorf reside no desenvolvimento individual de uma forma holística, 

fomentando a empatia entre colegas e professores num profundo respeito pela natureza, 

onde a arte tem um papel central. É, portanto, importante que as crianças sejam 

integradas em escolas com uma aprendizagem que valorize o contacto com a natureza e 

torne a arte uma presença transversal no plano de estudos não apenas uma disciplina 
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específica. Desta forma, as crianças despertam todos os sentidos e ganham uma 

sensibilidade para o autoconhecimento e para o mundo, tornando-se mais empáticas tal 

como este trabalho revelou. 

Gostaríamos de salientar que, relativamente à Educação Artística e à sua relação com 

o desenvolvimento da empatia, os comportamentos empáticos dos alunos de todas as 

escolas aumentaram quando as atividades eram de Educação Artística, mesmo na escola 

Waldorf. O que significa que, mesmo quando a arte está presente, os comportamentos 

empáticos tornam-se mais frequentes, talvez pela natureza da tarefa em si, pelos 

materiais utilizados ou pelo facto de todos os produtos (desenhos, pinturas) poderem 

ser aceites e não haver apenas uma forma única de os fazer.  

Este trabalho de investigação teve como objetivo colmatar a ausência de estudos 

sobre a sobre a relação entre Educação Artística e o fenómeno da Empatia. Concluímos 

assim que a pedagogia Waldorf, onde a Educação Artística está presente de um modo 

integrado, contribui efetivamente para criação de relações mais empáticas no contexto 

escolar. No fundo, a pedagogia da escola Waldorf reflete a conceção integral que Steiner 

tem do homem, da arte e da natureza.  
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VI. Limitações do estudo e propostas para futuras investigações 

 
 

Retomando os dois objetivos gerais do estudo, verificámos que teria sido interessante 

entrevistar todos os professores especializados em Educação Artística e expandir o 

estudo para as aulas específicas dos mesmos, dado que as nossas observações foram 

centradas nas professoras titulares. As entrevistas aos professores poderiam ter sido 

aprofundadas no sentido de compreender o peso do autoconhecimento defendido pela 

pedagogia Waldorf sobre o desenvolvimento de comportamentos empáticos. 

Relativamente ao número de crianças envolvidas seria importante observar mais 

turmas e mais escolas, principalmente escolas Waldorf, onde as turmas são mais 

pequenas. Na recolha de dados, tivemos algumas dificuldades com as observações de 

sala de aula, sobretudo, captar e diferenciar as dimensões empáticas (afetiva e cognitiva) 

e de compreender que tipo de empatia valorizar: empatia da turma em geral ou 

individual. Teria sido mais fácil a recolha de dados se a gravação de vídeo tivesse sido 

autorizada.  

No instrumento de medida “Arte, eu e os outros” constatou-se que as afirmações 

deveriam ter sido testadas e posteriormente reformuladas uma vez que não foram 

encontradas diferenças significativas e algumas crianças não compreenderam alguns 

itens. O estudo piloto, que antecedeu a aplicação do instrumento “Arte, eu e os outros”, 

obteve resultados distintos dos aqui apresentados, diferenciando as respostas dos alunos 

da Escola Waldorf das outras escolas, nas questões sobre empatia cognitiva e afetiva.  

Em estudos futuros seria interessante observar o desenvolvimento dos 

comportamentos empáticos das crianças ao longo do tempo em que permanecem numa 

mesma escola. A nível dos instrumentos é importante continuar a desenvolver o 

questionário utilizado, de modo a que ele relacione todas as vertentes de empatia 

cognitiva, afetiva, estética e empatia com a natureza. Em estudos posteriores poderá 

também incluir-se outras faixas etárias, visto que a Escola Waldorf abrange uma 

formação do 1º ciclo ao 2º ciclo, em Portugal.  

Em questões abertas seria interessante explorar melhor a ideia do entendimento que 

as crianças têm de Educação Artística assim como de Empatia. Seria também oportuno 

estudar e observar as aulas e os professores de Educação Artística para apurar se a 

formação dos mesmos os prepara para uma boa relação entre Educação Artística e a 

Empatia. No que diz respeito especificamente às escolas Waldorf seria importante obter 

mais estudos de comparação dos ciclos escolares.  
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Anexo A 

Entrevista a ex-alunos Waldorf 
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1- Com que idade foi para uma escola Waldorf? E com que idade saiu? 

A - Entrei com 4 anos, pois tive que esperar 1 ano pela minha vaga. Minha irmã mais velha já estava 

na escola há um ano quando eu entrei. Saí quando terminei o 12° ano com 18 anos. 

 

B - Com 4/5 anos no jardim da infância. Saí com 14. 

 

C - Entrei com 2 e pouco, a minha irmã já lá estava e eu adorava ir levar lá e queria ficar, por isso 

pude entrar mais cedo que é o habitual. Fiquei no jardim-de-infância até aos 7 e continuei com a 

primária, a seguir fui para o liceu, que na altura era após o sétimo ano, por isso fiz o oitavo no liceu e 

sai para atender uma escola dos normais. 

 

D - Entrei com 11 anos e saí com 13 anos. 

 

2- Quem decidiu que ia estudar numa escola Waldorf (você ou os seus pais) 

e porquê? 

 

A – Minha mãe decidiu (regime matriarcado!) após ter ido visitar uma série de escolas em São Paulo e 

ter ficado profundamente desiludida. O padrinho da minha mãe foi um dos fundadores da 1ª escola 

Waldorf em São Paulo (Escola Waldorf Rudolf Steiner em São Paulo www.ewrs.com.br). Depois de 

cinco minutos de entrevista com o Prof. Ítalo, a minha mãe já havia decidido que esta seria a escola 

escolhida para as suas filhas. Na época éramos só duas. A minha mãe teve os 5 filhos estudando nesta 

escola até nos mudarmos para Portugal em 1991.  

 

B – Os meus pais, a minha avó sendo alemã, a minha mãe sempre procurou uma escola com uma 

orientação alemã, e quando encontrou a Waldorf adorou. 

 

C - Os meus pais decidiram, foi onde nos levaram, a minha mãe tinha crescido com uns miúdos que 

atendiam uma escola Waldorf e ela sentia que eles eram diferentes, de uma forma positiva e interessante. 

Ela durante a sua infância e na adolescência ficou cada vez mais interessada, e trabalhou em várias 

quintas biodinâmicas. Quando foi mãe, ela quis então dar-nos este tipo de educação. 

 

D - A família em comum acordo. 
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3- Quando foi para a escola Waldorf continuou a contactar com amigos que 

estavam no ensino tradicional? 

A - Eu era muito pequena naquela altura. Não continuei o contato.  

 

B - Sempre tive amigos fora do meio Waldorf. 

 

C - Não tinha ainda porque foi desde pequenita que entrei logo numa escola Waldorf. 

 

D - Não quis mais contato com esses colegas. 

 

4- Qual foi o impacto da frequência da escola Waldorf, foi diferente da dos 

seus amigos? 

A - A Waldorf era uma extensão da minha casa. Minhas recordações do Jardim-de-infância e escola 

não poderiam ser melhores. Até hoje tenho contacto com as minhas professoras de classe e do Jardim de 

Infância.  

 

B - Sim, diferente e privilegiada. Os meus amigos não gostavam da escola deles e eu sempre gostei da 

minha, então achava que a minha era melhor do que a deles (raciocínio de criança). 

 

C – Não se aplica (N/A). 

 

D - Sim, sentia-me diferente, queria uma escola diferente. 

 

5- Que diferenças encontrou entre a escola Waldorf e as escolas que 

frequentou?  

A - N/A 

B - Fui para a escola normal aos 14 anos; além da mudança de escola foi também a mudança de país, 

de "língua" e cultura, tudo ao mesmo tempo, quase dá um nó na cabeça da criança, eu tinha 14 anos. 

Mas a base que adquiri na Waldorf deu-me força e uma boa estrutura que me facilitaram a integração 

na escola normal, demorou um ano mais ou menos para eu me acostumar com a lição de casa, provas, 

decorar coisas e esquecer no dia seguinte. Eu não sabia estudar para provas e nas primeiras foi um 
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verdadeiro desafio. Mas com a orientação da minha prima, que estava na escola normal, consegui-me 

adaptar-me rápido. A diferença maior para mim é essa competição continua para passar de ano, tirar 

boas notas etc., não interessa se aprendemos ou não, é só decorar e passar de ano, não tem mais o prazer 

de ir para escola, mas o dever. Na escola normal não tem música nem teatro, nem coral... Eu lembro 

que achava todo o mundo meio triste e nervoso. Eu era a melhor aluna em artes na escola normal. 

 

C - Quando mudei de escola senti uma grande diferença, várias até. A escola era muita maior, havia 

grupos de alunos, os punks, os skaters e mais. Tínhamos de mudar de sala para cada aula. Muita 

confusão e dificuldade em encontrar as salas. Os alunos mandavam as malas com os livros para o chão 

em vez de os pendurar com cuidado. Não gostavam do professor, era mau perguntar algo, queriam ser 

fixes e não aprendiam nada, eu falava e perguntava e eles achavam estranho. Não havia o contacto 

pessoal que tens numa escola Waldorf, quando entras na sala de aulas e dás a mão a cumprimentar e 

olhas nos olhos do professor. Havia montes de livros, nem sabia o que fazer com eles. Não me lembrava 

das coisas que aprendia, perdi a vontade de trabalhar, só no último ano reencontrei esta vontade porque 

já percebia o sistema e via que tinha de fazer algo mais para poder passar sem stressar. Tinha passado 

nos anos anteriores mas foi por muito pouco. Sentia muitas saudades dos meus colegas e queria voltar à 

escola Waldorf. Depois habituei-me e tive uns anos bons, não me lembro de nada que ali aprendi, 

passávamos muito tempo a baldar, fumar ganzas, chatear os professores etc. 

 

D - As diferenças fundamentais são o método de ensino e avaliação.  

 

 

6 - Considerando os ganhos que teve na escola Waldorf que dificuldades 

tinha que deixou de ter? 

A - N/A 

B - Deixei de ter complexo de falar ou apresentar na frente dos colegas; na Waldorf eu era muito 

tímida e, quando passei para a escola normal, tive que me abrir para conseguir-me integrar, mas 

dificuldade nas matérias não tinha ainda. 

C - N/A 

D - Dificuldade em estar na escola convencional, inconformismo. 
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7- Que dificuldade(s) passou a perceber que tinha? 

A - N/A 

B - Matemática do ensino clássico é ainda hoje para mim um quebra cabeça. 

 

C - N/A 

 

D - Dificuldade em aquietar e ouvir em sala, em prestar atenção, que deixei de ter. 

 

 

8- Considera que este tipo de pedagogia o ajudou a estruturar-se como 

pessoa? Como? 

 

A - Não existe nenhum desafio impossível para um aluno Waldorf. A autoconfiança que criamos ao 

longo dos anos é inquebrável. Isto se deve às aulas de arte; de música com vários tipos de instrumentos; 

de teatro; de desporto; e a própria relação entre professor e aluno. Não existem livros prontos como no 

ensino tradicional. Nós criamos os nossos próprios livros. Aprendemos a respeitar o próximo, os mais 

velhos, a natureza… é de uma riqueza sem fim! 

 

B - Sim muito, respeito aos outros e a si mesmo, respeito dos professores pelos alunos, pela natureza, 

pela vida... Isso não tem na escola normal e eu senti na pele a diferença. 

 

C - Tudo o que sei hoje vem da escola Waldorf, quem sou, o que faço, uso todas as disciplinas, 

desenhar, pintar, trabalhar na horta, com madeira, com ferro, com barro, fazer roupas, música, etc. 

Todas estas coisas ficaram, o resto que aprendi na escola a seguir desapareceu. Foi para passar os testes 

e exames e mais nada. Portanto, sim deu-me tudo, deu me vontade de aprender sempre, deu-me 

curiosidade, profundeza, calma, alegria e muita mais. 

 

D - Sim, ajudou no autoconhecimento. Com diálogos professor aluno, orientações. 
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9- Na sua opinião porque é que a arte é importante na pedagogia? 

 

A - A arte desperta o que realmente está dentro do ser humano. Deixo aqui a explicação do Dr. Lanz 

sobre a arte nas escolas Waldorf: 

“Disso resulta a importância das matérias artísticas, que apelam ao sentido e à ação do aluno: ele tem 

de fazer algo com as mãos ou outras partes do corpo – tem de criar algo que seja resultado de sua 

fantasia, usando a vontade, a perseverança, a coordenação psicomotora, o senso estético. Por isso essas 

matérias têm alto valor pedagógico e terapêutico, quando exercitadas com regularidade.” Eu tive a honra 

de ainda poder ter o Dr. Lanz como professor.  

 

B – É importante as crianças serem formadas e respeitadas como um ser especial, brilhante; cada um 

como um indivíduo que somos; na escola normal são todos vistos como "tontos" pelos professores; eu 

tenho e tive a impressão que a escola normal forma crianças para serem robots e a escola Waldorf ensina 

as crianças a serem felizes. 

 

C - Porque é uma parte de nós que é essencial exprimir, tem a ver com a alma, e o estado da alma é 

super importante quando estamos numa fase de crescimento como estamos na fase escolar. Se não nós 

podemos exprimir estamos presos, na cabeça, nas mãos e no coração. Podes não ter jeito ou gosto, mas 

sempre é importante desenvolves-te com equilíbrio, e tira o peso das outras disciplinas que, depois de 

fazer algo artístico, já são absorvidas de uma forma muito mais eficaz, temos calma outra vez, para 

aprender realmente. 

 

D - Sensibilização dos sentidos, perceção através dos ritmos, interpretando espacialmente os objetos e a 

natureza de forma mais consciente. 

 

10- As pessoas que estudam Waldorf são mais saudáveis? Porquê? 

A - Depende do ponto de vista de cada um. Para quem acredita e respira a Antroposofia, temos uma 

formação mais liberal e em total harmonia com a Natureza. Aprendemos a levar uma vida mais 

saudável para o corpo, a alma e o espírito. 

 

B - Acho que sim, pois o respeito pela vida e natureza acontece desde muito cedo. 
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C - Algumas, não se pode dizer que são todas acho eu, mas sim são, porque tem muitas ferramentas de 

autodesenvolvimento que outras pessoas não têm. Por causa da estruturação do dia, das disciplinas, das 

terapias curativas que estão dentro da pedagogia e funcionam sempre, etc. 

 

D - São, porque são mais conscientes do que realmente faz bem para elas. 

 

11- Qual é a sua profissão? 

A - Trabalho na Embaixada Americana em Lisboa, mas formei-me em Gestão de Empresas 

Turísticas.  

 

B – Arquiteta 

 

C - Eu sou cantora e professora de canto, trabalho em casa e numa escola de música, de resto faço 

alguns trabalhos no estúdio de gravação como técnica, sou uma das fundadores e membros da direção 

dum jardim de infância Waldorf aqui onde moro, que abrimos há menos de um ano. Faço concertos, 

workshops, sou júri nos festivais locais de canto e adoro o tudo que faço.  

 

D - Estudante para o curso de Biologia. 

 

12- Costuma fazer atividades criativas? (desenhar, pintar, tocar um 

instrumento, dançar, etc.) 

A - Minha criatividade é na confeção de sobremesas!  

 

B – Sempre, sempre, sempre, é uma necessidade. 

 

C - Pois penso que já respondi em cima a esta pergunta, faço todas estas coisas, adoro tudo o que é 

criativo e em termos de dança, que ainda não tinha falado, sempre tive aulas de dança, de ballet clássico 

a danças do mundo, a hip-hop e mais. 

 

D - Entalhe em madeira. 
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13- Tem filhos? Estudam numa escola Waldorf? Porquê? 

 

A - Meus filhos estudam na Harpa desde o 1° ano, que foi quando eu tomei conhecimento do trabalho 

da Dra. Leonor Malik. Estamos trabalhando para o nosso retorno ao Brasil e escolhemos a cidade 

onde vamos fixar raízes, pura e simplesmente por causa da boa escola Waldorf que lá existe e onde 

meus filhos já têm vaga garantida.  

 

B - Sim, uma de 4 anos e uma de 3 meses. Não estuda na escola Waldorf porque onde eu moro só tem 

um jardim de infância Waldorf, além de ser extremamente caro, mas estuda numa escola Montessori, 

essa pedagogia também é muito interessante; Se tivesse uma Waldorf bem estruturada aqui, seria 

certamente uma possibilidade. 

 

C - Tenho dois, um tem dois e três meses e vai começar no nosso jardim de infância Waldorf em breve, 

com três anos mais ou menos. O outro está dentro da barriga ainda e sim vai a esta escola também. 

Estou a tirar o curso de professora Waldorf na Harpa e vou fazer a vertente de escola primária, o nosso 

objetivo é de continuar o jardim e criar uma escola mesmo, onde eu irei ser professora também. 

 

D - Dois Irmãos.  

 

14- A educação é a base da nossa vida e existem muitos pais que gostariam 

de ter os seus filhos numa escola Waldorf, mas é muito dispendioso, 

como contornar essa situação? 

 

A - Este é um ponto complicado. Existem inúmeros motivos pelo facto destas escolas terem uma 

mensalidade alta (apesar de aqui em Portugal, não serem nada altas comparado com o ensino particular 

tradicional): a alimentação é biológica; os materiais para as aulas de artes são dispendiosos; os 

professores têm uma formação bem específica e não se encontram “aos pontapés”, etc. Na maioria das 

escolas Waldorf existe um programa de ajuda financeira. Na escola onde eu estudei, era pedido aos pais, 

que tinham uma condição financeira muito boa, que pagassem para os seus filhos e mais um. Assim, a 

escola dava bolsas de estudo às crianças de famílias menos favorecidas. Existe um senso de comunidade 

muito grande numa escola Waldorf. Todos estão prontos para estender a mão a quem precisa.  
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Tenho muita saudade dos tempos de escola e sinto que os meus filhos também vão ter boas recordações, 

pois é um custo quando, por qualquer motivo, têm de faltar à escola. Mesmo doentes dizem que já estão 

bons para não terem que faltar. O contrário do ensino tradicional, não é? 

 

B - Concordo que é muito caro. É uma pena mesmo que não seja acessível a todas as crianças da terra. 

 

C - Na Holanda todos podem entrar, há um sistema com escalões e, consoante o ordenado, paga-se a 

mensalidade. O meu pai pagava mais por exemplo que os pais dos meus colegas, porque ganhava mais, 

como músico. Por isso o que eu acho é: se queres, cria, se não podes criar, vai lá e fala, as pessoas sempre 

podem encontrar caminhos e soluções se querem, na Harpa fazem muito isto dos pais trabalharem lá 

para pagar a educação dos filhos. O nosso jardim é assim que funciona também, sempre temos a porta 

aberta para qualquer criança e os pais dela. Se não tem dinheiro, já tivemos e ainda temos vários casos 

destes, que paguem menos e façam mais, podem fazer artesanato, almoço, limpeza, etc. Sempre existem 

possibilidades, é só querer. 

 

D - O investimento numa escola Waldorf é compensador em vários aspetos, alguns deles são: Na saúde 

física, devido a importância que a Escola Waldorf dá aos movimentos do corpo e ritmos, descanso, 

alimentação e fazer com as mãos. Na saúde mental, devido ao respeito com o tempo de desenvolvimento 

de cada fase da criança, proporcionando tranquilidade para a criança fazer suas descobertas de forma 

natural, ensino de artes e outros idiomas, estimulando de maneira sutil e apropriada. 

Na saúde familiar, devido ao amparo que recebem da escola com orientações e textos sanadores para um 

tempo de tantos questionamentos, muitos deles descabíveis para a realidade de uma criança pequena. E 

sempre há escolas associativas onde existe a possibilidade de prestação de serviços, e pedidos de bolsa 

auxílio em caso de famílias mais carentes. 
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Anexo B 

Entrevista a Professores 
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A – Professora da Escola Waldorf 

B – Professora Escola Pública 

C – Professora Escola João de Deus 

 

1- Qual é a sua idade? 

A – 62 anos. 

B – 56 anos. 

C – 32 anos. 

2- Há quantos anos dá aulas?  

A - Dou aulas há 35 anos. 

B – 34 anos. 

C – 9 anos 

3- Há quantos anos está nesta escola? 

A - Há 7 anos 

B – 11 anos 

C – 8 anos 

4- E há quantos anos está com esta turma?  

A - 4 anos 

B – 4 anos 

C – Só este ano letivo. 

5- Para si o que é a Educação Artística? 

A - É usar a arte em toda e qualquer aprendizagem, em tudo o que leva a crescer. 

B - A Educação Artística é uma área da educação que ajuda a pessoa a canalizar as suas emoções 
através da expressão artística. Assim, recorre aos recursos plásticos, sonoros ou linguísticos para 
exprimir as suas emoções, sensações e ideias. Portanto, a Educação Plástica (ou trabalhos manuais), a 
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Educação Musical e Educação Visual e Tecnológica são algumas das disciplinas que formam a 
Educação Artística.  

C - Dar a conhecer e desenvolver e estimular capacidades tais como criatividade, liberdade de 

pensamento e de perspetiva. 

 

6- Na sua perspetiva, como é que neste ano letivo, que agora finalizou, 

esteve presente no seu dia-a-dia com esta turma, a Educação Artística? 

A - Através da vivência diária. Nesta idade (dos sete aos catorze anos), a criança deve vivenciar 

momento a momento como o mundo é belo. Cada professor, deve por sua vez, deslumbrar-se com cada 

aprendizagem a ser feita. Deve encontrar, em cada ano, um novo motivo de deslumbramento que seja 

genuíno para que a criança se deslumbre também, e daí surgirá a arte. A arte é podermos deslumbrar-

nos com tudo o que é belo e tudo o que é criação. 

B - A Educação Artística esteve presente quando os alunos se exprimiam através do desenho, canto 
ou dramatizações.  

C - Através de aulas específicas de expressão plástica.  

 

7- Descreva atividades neste ano letivo que ilustrarem o seu conceito de 

Educação Artística? 

A - Na matemática e usando a tabuada, conseguirem vivenciar como cada uma das tábuas, forma, 

figuras geométricas distintas e lindíssimas. Na Língua portuguesa, a arte de ouvir ler com amor e 

dedicação é uma oferta para o outro que me ouve. É, ao copiar um texto e quando surge um engano, 

sem qualquer sentimento de culpa, transformar esse engano em algo (desenho, pintura…) que vá 

“alindar” aquele trabalho que fazemos com dedicação. É aprender a observar a natureza com veneração 

de artista. É, ao estudar um rio, poder primeiro amá-lo através do que ele é e como nos serve. Poder 

representá-lo através da cor, do traço, … é ensinar os decimais através da cor de uma flor, de um fruto 

que se dá a si própria, se divide em dez para que possamos saboreá-la. É, diariamente, respeitar a 

criança e a sua criatividade genuína. 

B – S/R 

C - Ao critério da professora da referida disciplina. 
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8- O trabalho que estou a desenvolver relaciona-se com a empatia, para si o 

que é a empatia? 

A - A empatia é algo que se constrói dia-a-dia, tal como no principezinho. É conseguir ver a cada 

momento e em cada ser (humano, vegetal, animal), alguém ou algo que me merece todo o respeito e que 

faz parte da minha vida e eu da vida desse ser. 

B - A empatia permite que duas ou mais pessoas interajam de forma proveitosa. No fundo, é através 

da empatia que se criam as pontes de comunicação entre duas pessoas. 

C - É o entrosamento, a afinidade e a ligação emocional. 

9- Na sua perspetiva, como é que neste ano letivo, que agora finalizou, 

esteve presente, no seu dia-a-dia com esta turma, a empatia?  

A - A empatia esteve presente sempre através de uma consciencialização da riqueza que é trabalhar na 

educação. De como o amor deve estar sempre presente em qualquer momento. De como temos que estar 

sempre atentos no agir, para que este agir seja em conformidade com o que cada ser nos pede no 

momento. É, na verdade, uma questão de agir com serenidade e não de um agir impetuoso. É necessário 

conseguir limpar a cada momento as ideias preconcebidas e os juízos de valor ao lidar com os outros. 

B - A empatia esteve presente nos diálogos, debates, brincadeiras, ajudando os colegas, respeitando as 

opiniões dos outros. 

 

C - A empatia nem sempre foi comum a todo o grupo ou seja entre todos os alunos. 

 

10- Descreva atividades/situações que tenham ocorrido neste ano letivo que 

considere que tenham promovido a empatia. 

 

A - Uma criança do quarto ano, vinda de outra escola, com um receio imenso de escrever, perguntou-me 

quantas linhas deveria escrever na construção de um texto, a resposta foi, olhando-a com todo a 

compreensão, “as que tiveres no teu coração”. E ela escreveu duas linhas. De seguida, veio mostrar-me o 

seu trabalho, julgando que eu não o aceitaria e diz: “então duas chegam”. Eu olhei-a com a mesma 

compreensão e disse-lhe: “se são as que tu tens no coração…” e aceitei o trabalho pegando nele como se 

fosse uma verdadeira obra de arte “e era-o para mim”. O aluno olhou-me com uma admiração tão 

grande e disse: acho que ainda tenho mais, cá dentro do meu coração. “Posso ir escrevê-las?” Eu fiquei 
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tão maravilhada que lhe entreguei novamente a folha e disse com o mesmo tom de voz como o que recebi 

só as duas linhas: “Vai, eu fico à espera”. O aluno pôde verificar que eu receberia com o mesmo amor 

duas linhas como muitas mais. Foi a partir daí que verificou que era capaz de escrever textos com 

muitas linhas, que o seu coração tinha muito para dar e que eu o aceitaria tal como ele é. No seu 

melhor! 

Diariamente quando uma criança chega à escola, olhá-la nos olhos, cumprimentá-la dizendo o seu nome 

e perguntando genuinamente como está, saber ouvi-la e mesmo que seja algo que pareça sem importância, 

dar-lhe a importância que merece, é o exercício mais rico para a criação da empatia. E quantas coisas 

nos dizem logo no início do dia… Essas coisas são a base da compreensão de como irei gerir o dia de 

aprendizagens. Se a criança manifesta algo que me revele insegurança, todos os momentos do dia serão 

aproveitados para que ela se sinta segura. Se a criança revela medo, todos os momentos do dia serão 

aproveitados para que ela se sinta com coragem. Se a criança revela fraqueza, todos os momentos do dia 

serão aproveitados para que ela se sinta com força. Se a criança revela tristeza, todos os momentos do 

dia serão aproveitados para que ela se sinta alegre. Se a criança revela incompreensão, todos os 

momentos do dia serão aproveitados para que ela se sinta compreendida. Se a criança revela estar 

adoentada, todos os momentos do dia serão aproveitados para tratar dela e da sua saúde. A empatia 

cria-se quando alguém nos cativa aceitando-nos como somos. 

 

B – S/R 

C - Jogos de equipa, sendo estas escolhidas pela professora, passeios, assembleias, mural dos mimos, etc. 
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Anexo C 

Observação de sala de aula 

 Registos de Incidentes Críticos 
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Escola Waldorf 

Registo de Incidente Crítico nº 1 

 

 

Local: Escola Waldorf – Aula de Pintura 

Turma do 4º ano  

Dia 6/5/14; Hora: 16H-17H 

Presentes: Professora Titular de Turma e nove Alunos (5 do sexo F / 4 do sexo M) 

 

 

Incidente: 

A professora propõe à turma que pintem uma flor e pede aos alunos que façam um 

exercício de observação a alguns tipos de flores que estavam em cima de uma mesa 

antes de iniciarem a pintura. Enquanto os alunos à roda da mesa olhavam as flores, a 

professora falou sobre as propriedades das flores (tamanho, cores, cheiros, formas, etc.). 

Os alunos tocaram, cheiraram e provaram as flores, apenas perguntando se podiam 

comer mais pétalas. Os alunos vão pintar para os seus lugares de pé, dois a dois, ficando 

um sozinho (A) à frente numa mesa. Os alunos vão olhando para os trabalhos dos 

colegas e sorriem uns para os outros. Um dos alunos (B), após ter desenhado uma 

primeira flor, pediu para pintar uma flor nova, ao que a professora respondeu: “a tua 

flor quis nascer assim, terás de respeitá-la e amá-la”. 

A meio do exercício a professora pediu para todos os alunos pintarem um céu de 

azul, e para deixarem um espaço milimétrico entre a flor e o céu, explicando que seria 

para a flor poder respirar. Os alunos pintam e olham para os trabalhos dos colegas. 

Quando estavam a pintar, a professora disse para os alunos terem o cuidado de não 

tocar no trabalho do colega, pois estavam a pintar lado a lado; os alunos desviaram-se 

uns dos outros.  

Nesta fase, todos os alunos pintaram o céu azul exceto um (C) que pediu para pintar 

de outra cor, o que a professora aceitou. Um aluno (D) entornou o copo da tinta e foi 

prontamente auxiliado por um colega (E) que o ajudou a limpar e a estabilizar o copo.  

No final, todos os alunos observaram os desenhos dos colegas, rodando à volta das 

mesas, ao toque da taça tibetana, observando em silêncio e expressão facial neutra. Por 

vezes, alunos sorriam para outros alunos. No final, já com cada aluno um no seu lugar, a 

professora pediu que cada criança dissesse uma palavra ou uma frase sobre o que sentiu 

ou viu nos desenhos. Sete das crianças disseram: “criatividade, ilusão, importante, 
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inspiração, imaginação, alegria, paz”. Dois alunos descreveram paisagens como por 

exemplo “relvado, flores e lagos”. Todos ouviram os colegas sem interferir. 

No final, sem a professora pedir, todos os alunos começaram a arrumar a sala. O 

aluno (B) disse a outro (C) que o ajudava a arrumar as tintas dele o que foi aceite. 

 
 

Comentário: 

Ao longo de toda a aula os comportamentos de empatia foram constantes 

predominando os comportamentos de empatia da professora com a turma. Em algumas 

situações a professora também foi empática individualmente dirigindo-se apenas a um 

aluno. Em algumas situações a professora pediu mesmo aos alunos para serem 

empáticos uns com os outros. Os alunos também expressaram comportamentos de 

empatia entre si e para com a professora. A professora promoveu situações de empatia 

entre os alunos quando pediu para terem cuidado com o trabalho do colega do lado para 

não tocarem nos desenhos uns dos outros. A professora expressou empatia afetiva 

quando respeitou e aceitou a necessidade do aluno (C) querer trabalhar com outra cor e 

quando falou a um aluno que queria fazer outra pintura de uma flor explicando a 

necessidade de amar a flor que ele já tinha feito. A turma manifestou empatia pela 

professora quando cooperaram na arrumação da sala de aula sem a professora pedir. 

Observou-se empatia afetiva entre alunos quando o aluno (D) auxiliou o colega (E) com 

o copo de tinta derramada.  
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Registo de Incidente Crítico nº2 

 

 

Local: Escola Waldorf – Aula de Português 

Turma do 4º ano  

Dia 9/5/14; Hora: 9H-11H 

Presentes: Professora Titular de Turma e nove Alunos (5 do sexo F / 4 do sexo M) 

 

 

Incidente: 

A entrada pela manhã na sala de aula foi feita com um pequeno ritual de bons dias. 

As crianças olhavam umas para outras quando chegavam, sorriam e conversavam em 

voz baixa. Deixaram os sapatos fora da sala, juntaram-se em roda e cantaram. De 

seguida, a professora fez um exercício de atenção, ritmo, rapidez e perspicácia, com um 

conjunto de palmas e sons produzidos com o corpo. A professora iniciou o exercício e 

pediu ao aluno (A) que o reproduzisse e seguiu para o colega (B) do lado, e assim 

sucessivamente. A seguir a professora introduziu um exercício de matemática e os 

alunos, um de cada vez e em ordem numérica, foram dizendo múltiplos de sete. No 

final do exercício de atenção, cantaram uma música que finalizava com o verso “estou 

pronto para aprender” ainda mantendo a roda inicial. Nesta altura, a professora 

começou a falar mais com um aluna referindo que esta estava sonolenta.  

 Em seguida, já tendo os alunos ido para a sua mesa, a professora perguntou a cada 

um o que se destacou do dia anterior e pediu que todos escrevessem uma frase no seu 

caderno e no quadro. Enquanto se relembravam do dia anterior, a professora pediu que 

cada aluno escolhesse, de uma cesta, uma vagem de fava, e a levasse para o seu lugar. A 

professora pediu para que tivessem atenção às pequenas diferenças de cada vagem: o 

tamanho, os diferentes tons de verde, o número de favas dentro de cada vagem, etc. 

Todos descreveram, com uma frase, no seu caderno o que sentiram e viram sobre a 

vagem de fava. Trabalharam as frases através da descrição da fava e dos sentidos: o que 

viram, sentiram e cheiraram. Quando terminaram de observar detalhadamente, a 

professora pediu que desenhassem e pintassem a vagem de fava no seu caderno, 

enquanto ela recolhia as frases dos cadernos para corrigi-las no quadro. Depois de 

terminado o desenho, os alunos copiaram as frases que todos partilharam sobre a 

vagem, agora corrigidas pela professora, para que desta forma corrigissem os erros 

ortográficos. A meio da aula, um dos alunos (D) queixou-se de dor de barriga, a 
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professora foi à sala de tratamentos e trouxe e um óleo natural e passou-lhe na barriga. 

De seguida a professora pediu que cada aluno se dirigisse ao quadro e sublinhasse um 

verbo. Depois de encontrados os verbos, sublinharam os adjetivos e aos poucos 

surgiram dúvidas e exercícios gramaticais. Uma das alunas (E) perguntou se a professora 

tinha lido os textos que tinha pedido para fazerem na aula anterior, ela disse que ainda 

não o tinha feito, porque precisava de tempo para lê-los como se fossem um livro 

especial. 

No final do exercício gramatical, a professora pediu que cada aluno partilhasse o seu 

desenho da vagem levando o caderno ao quadro para que todos observassem as 

diferentes criações. Quando um aluno apresentada o caderno os outros olhavam e 

faziam comentários positivos. No final da aula, a professora autorizou os alunos a 

abrirem as vagens para que observassem agora o interior das mesmas e para que 

verificassem que existia uma espécie de cordão umbilical que ligava as favas à vagem. 

Esta observação desencadeou entre os alunos, um debate sobre a gravidez com uns 

alunos a intervirem mais do que outros. Após o debate, os alunos saíram da sala, de 

forma ordenada, para lancharem no refeitório. 

 
 
Comentário: 

Os comportamentos de empatia entre alunos e da professora com a turma foram 

observados logo no início da aula com o ritual de bom dia. Em seguida, a professora foi 

individualmente empática com diferentes alunos. A professora falou com mais 

frequência com uma aluna e disse-lhe que ela estava sonolenta; foi buscar óleo para o 

aluno (D) que estava com dores de barriga. Os alunos também expressaram 

comportamentos de empatia entre si e para com a professora. 

Verificou-se também uma grande criatividade no exercício de escrita, resultante da 

capacidade de observação de cada detalhe da vagem de fava. O mesmo aconteceu com a 

criação e apreciação estética dos desenhos. A curiosidade dos alunos fê-los compreender 

que todas as vagens de fava são únicas, com características semelhantes, mas nunca 

iguais, desta forma, criaram uma ligação empática estética e cognitiva com a natureza.   
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Registo de Incidente Crítico nº3 

 

     

    Local: Escola Waldorf – Aula de Expressão Dramática  

    Turma do 4º ano e 5º ano 

Dia 09/6/14; Hora: 14H-15H 

Presentes: Professora Especializada e oito Alunos do 4º ano (5 do sexo F / 3 do sexo M) e 

nove alunos do 5º ano (9 do sexo M) 

 

 
Incidente: 

 
A aula de expressão dramática começou em sala de aula, onde se juntaram as turmas 

do 4º e 5º ano para ensaiar a peça de final de ano, que falava de mitos, lendas, deuses e 

fadas. Os alunos estavam agitados e a professora bateu três vezes as mãos, os alunos 

repetiram e acalmaram-se. A professora pediu que cada um lesse a sua deixa por ordem 

do texto, apenas para que relembrassem e disse: “estamos a ler sentados, aproveitem 

para sentir a diferença entre ler sentados e ler de pé como costumamos fazer”. Os 

alunos acompanharam o texto e muitos já tinham as suas deixas memorizadas e, ao 

terminá-las, dirigiram-se até à biblioteca, onde era hábito ensaiarem. A professora pediu 

que se deslocassem em silêncio para não incomodarem as outras aulas e os alunos assim 

o fizeram, em silêncio e com calma. Na biblioteca, a professora pediu que se 

dispusessem nos respetivos lugares e sentou-se de frente para eles como se fosse o 

público, pediu-lhes que representassem como se fosse o dia da apresentação, sem ler o 

texto dizendo: “já lemos a peça várias vezes, já está dentro de vocês, só precisam de 

estar atentos e seguir o vosso coração, que ele ajuda-vos”. A peça, para além das deixas, 

tinha também uma componente musical com flautas; a professora ajudou-os com 

indicações sempre que era altura de falarem, tocarem, levantarem ou trocarem de 

posição. Um aluno (A) enganou-se e a professora repetiu o que ele tinha de dizer e 

fazer. Todos os colegas permaneceram em silêncio, aguardando a sua vez. No final, a 

professora disse-lhes que estavam todos muito bem e quase prontos para a apresentação 

final, dando autorização para saírem depois de arrumarem o material. 
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Comentário: 

 

A professora foi empática com toda a turma. Os alunos foram empáticos conseguiu 

que todos os alunos estivessem em atentos e que permanecessem calmos. Ao primeiro 

sinal de agitação, o bater das palmas foi suficiente para que os alunos se aperceberem 

que o ruído devia ser diminuído, sendo este um caso de empatia cognitiva. No caminho 

para a biblioteca, verificou-se empatia afetiva quando os alunos se dirigiram em silêncio 

para não atrapalharem as outras aulas que decorriam na escola. Verificou-se também 

empatia afetiva quando o aluno (A) se enganou no texto e a professora o ajudou, 

enquanto os outros alunos aguardavam calmos para continuar o ensaio e também 

quando a professora os elogiou, dizendo que estavam preparados para a apresentação 

final.  
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Escola Pública 

Registo de Incidente Crítico nº1 

 

     

    Local: Escola Pública – Aula de Português 

    Turma do 4º ano  

Dia 13/5/14; Hora: 11H-13H 

Presentes: Professora Titular de Turma e vinte e um Alunos (8 do sexo F / 13 do sexo M) 

 

 
 

Incidente:  

 

A professora iniciou a aula mandando sentar os alunos que se encontravam de pé a 

conversar, e pediu silêncio. Quando todos os alunos estavam sentados e em silêncio, a 

professora iniciou a aula. Os alunos estavam sentados dois a dois e a professora 

mostrou um exame, do ano anterior, no quadro interativo; e fez as perguntas aos alunos 

e estes responderam por escrito no caderno. A professora pediu que se apressassem a 

responder, referindo que o tempo era pouco e havia muito para fazer. Os alunos 

falavam todos ao mesmo tempo, tentando responder a cada pergunta. A professora 

gritou pedindo silêncio e disse que tinham de levantar o dedo e aguardar pela sua vez de 

responder. Os alunos ficaram em silêncio exceto um (A) que disse que estava 

indisposto. A professora disse-lhe, em frente da turma, que fosse para fora da sala 

recompor-se, disse ainda que quem estivesse indisposto podia sair da sala e que não 

precisava de interromper o trabalho dos outros para o fazer. Durante a correção do 

exame, um dos alunos (B) errou uma resposta e a professora disse: “Já estás farto de 

saber que não é isso”. Em seguida, muitos colegas riram-se e outros afirmaram: “És 

mesmo burro” ou “vais chumbar”. A professora, referindo-se à turma toda, advertiu 

que se não estivessem atentos iriam ter todos zero pontos no exame. Porém, sempre 

que a professora dava a resposta correta do exercício, os alunos festejavam sempre que 

acertavam, e apontavam o dedo a quem não acertou. Duas alunas discutiram 

relativamente ao material escolar de uma delas, a aluna (C) tentou utilizar uma caneta da 

colega (D) e a outra (C) disse-lhe: “isso é meu!”, tirando-lhe imediatamente a caneta da 

mão. Continuando com exercícios do exame, um dos alunos (E) teve uma dúvida e 

pediu ajuda à colega do lado (F), esta respondeu, mas fê-lo de uma forma sarcástica.  
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A professora disse que tinha de sair da sala para resolver um assunto e pediu a uma 

das alunas (G) que apontasse o nome dos colegas que falassem ou se portassem mal no 

quadro. A aluna (G) levantou-se e foi para frente do quadro, mandou calar os colegas, 

mas estes continuaram a falar. Ela ameaçou-os, dizendo que iria contar à professora 

quem falou e escreveu no quadro o nome de cinco colegas. Quando a professora voltou, 

a aluna queixou-se de alguns alunos, mas a professora não lhe respondeu. A aluna 

sentou-se e a professora deu continuidade ao trabalho. Perto do final da aula, a 

professora pediu dois trabalhos de casa, dizendo que um deles não era obrigatório, mas 

o outro sim, justificando que tinham de fazê-lo porque ela queria. Quando o toque de 

saída se fez ouvir, os alunos acabaram imediatamente o trabalho, fecharam os cadernos 

e arrumaram o material na mochila, sempre a falar com os colegas, saindo da sala 

apressados e muitas vezes tropeçando nas mochilas dos colegas que ainda estavam a 

arrumar. 

 
Comentário: 

 
Nesta aula não foram observados comportamentos empáticos. No entanto foram 

verificados comportamentos não empáticos. A professora passou muito tempo em 

advertências disciplinares, o que não favoreceu o entendimento entre os colegas, pois foi 

ela a primeira a criticar o aluno (B), quando este errou uma questão. Os alunos 

respondiam individualmente, num clima de competição entre eles e gerando 

comentários negativos às respostas erradas dos colegas. A nível do comportamento 

individual observámos que a aluna (C) não emprestou a caneta à colega (D); quando o 

aluno (F) ajudou o colega (E) de forma sarcástica; e quando a aluna (G) ameaçou os 

colegas de que iria queixar-se dos seus comportamentos à professora.  

 
 
 
Registo de Incidente Crítico nº2 

     

    Local: Escola Pública – Aula de Expressão Artística 

    Turma do 4º ano  

Dia 28/5/14; Hora: 08H-10:30H 

Presentes: Professora Titular de Turma e vinte Alunos (8 do sexo F / 12 do sexo M) 
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Incidente: 

 

Chegados à sala de aula, os alunos observaram que as suas mesas estavam juntas e 

tinham de as separar. Uma das alunas (A) pediu ajuda à professora, pois não sabia onde 

se ia sentar, a professora respondeu-lhe calmamente dizendo-lhe que ela precisava de 

pensar um pouco, pois o seu lugar era o mesmo, bastaria apenas separar as mesas. 

Sentados nos respetivos lugares, a professora distribuiu a capa da ficha de avaliação. Os 

alunos tinham a opção de escolher um entre quatro desenhos diferentes e tinham de 

pintá-los com lápis de cor, canetas de feltro ou lápis de cera. Apenas um aluno (B) não 

fez este exercício por ter faltado no dia que os outros fizeram a ficha de avaliação. A 

professora pediu-lhe que o fizesse numa mesa fora da sala de aula. Dentro da sala de 

aula, cada um pintou o seu desenho em silêncio. Levantaram-se para pedir material 

emprestado aos colegas, que partilharam sem qualquer problema. A professora corrigiu 

as fichas enquanto os alunos pintavam as capas. Duas alunas (C) e (D) escreveram 

dedicatórias nas fitas de finalistas; entretanto, a professora pediu que as dedicatórias 

ficassem para depois, porque tinham pouco tempo; e elas obedeceram. Quando 

terminaram de pintar os desenhos, a professora pediu que escolhessem a cor da folha de 

papel de lustre para construir um barquinho em origami. A professora exemplificou e 

todos tentaram acompanhá-la, no entanto nem todos o conseguiram fazer. A professora 

repetiu alguns processos, pedindo silêncio e atenção, gritando e afirmando que se 

estivessem atentos desde o início da explicação o barco já estaria terminado. Um dos 

alunos (E) não conseguiu terminar o barco e começou a ficar nervoso por ser o único 

que não conseguiu fazê-lo. A professora pediu que um dos seus colegas (F) o ajudasse a 

terminar e disse-lhes que não iria repetir a explicação. Quando este aluno (F) terminou o 

barco do colega (E), os restantes colaram o barco numa folha A4 branca, que 

recolheram da mesa da professora; a pedido desta, desenharam o que quiseram à volta 

do mesmo. Um dos alunos (G) pediu para sair da sala, pois tinha acabado de lhe cair um 

dente; a professora autorizou sem dar atenção ao que lhe tinha acontecido. Quando este 

(G) voltou, recolheu a folha para colar o seu barco ainda de mãos molhadas; quando a 

professora se apercebeu, gritou com ele que se desculpou repetindo que lhe tinha caído 

um dente; a professora insistiu apenas que ele deveria ter as mãos limpas antes de pegar 

nas folhas; pediu que se apressassem pois faltavam apenas trinta minutos para terminar a 

aula. Neste exercício, para além do material anterior, utilizaram também aguarela e a 

técnica de colagem. Uma das alunas (H) sugeriu ao seu colega (I) que pintasse a estrada 
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do seu desenho de outra cor, para que o desenho não ficasse tão escuro. No final, 

entregaram o exercício à professora e saíram para o intervalo, cada um a seu tempo.  

 

 Comentário: 

  

A aula começou por ser tranquila, tanto da parte dos alunos como da professora mas 

a partir da explicação do exercício do origamis os alunos não entenderam o que fazer 

mostraram-se mais agitados e a própria professora começou a gritar. Notou-se empatia 

afetiva quando os alunos partilharam o material durante o exercício de pintura; e quando 

um dos alunos (F) ajudou o seu colega (E) a terminar o seu barco. A professora não 

demonstrou empatia com os seus alunos, quando estes fizeram o segundo exercício, não 

os acompanhando até ao final, nem quando o aluno (G) disse que lhe caiu um dente, 

preocupou-se apenas com as folhas que este molhou. A professora não fez qualquer 

tipo de comentário durante a realização dos trabalhos ou no final dos mesmos.   

 

Registo de Incidente Crítico nº3 

 

 

Local: Escola Pública – Aula de Artes Lúdico-Expressivas 

Turma do 4º ano 

Dia 15/5/14; Hora: 14H-16H 

Presentes: Professora Especializada e dezassete Alunos (7 do sexo F / 10 do sexo M) 

 

 

 

Incidente: 

 
Os alunos chegaram à sala aos poucos, enquanto esperavam pela professora, 

discutiam sobre assuntos que os incomodava entre eles, gritavam e queixavam-se uns 

dos outros. Quando a professora chegou à sala, gritou e ordenou que se sentassem em 

silêncio, explicando que aquela aula seria de duas horas, porque a professora da aula 

seguinte faltou; para além de estar com eles, teria de estar também com a turma do 3º 

ano que estava na sala ao lado. Enquanto a professora foi à turma do lado explicar que 

ia estar dividida entre as duas turmas, os alunos voltaram a falar uns com os outros 

muito alto. A professora voltou e gritou novamente, pedindo silêncio para conseguir 
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explicar o exercício. A professora apresentou a proposta de trabalho que consistiu em 

dividir uma folha A3 e fazer dois desenhos em aguarela, um que fosse visualmente 

agradável e outro visualmente desagradável, explicou que este exercício seria para 

trabalhar a visão e relembrou o que tinham feito na semana anterior, quando 

trabalharam a audição e registaram através de desenho sons agradáveis e desagradáveis. 

A professora elucidou que o que é agradável para um podia não ser para o colega e disse 

ainda que a pintura era livre. Uma aluna (A) pediu ajuda à professora, pois não tinha 

ideia do que fazer; esta deu um exemplo de uma praia limpa como algo agradável e uma 

praia suja como algo visualmente desagradável. Os alunos começaram a desenhar e a 

pintar enquanto a professora foi novamente à sala ao lado. Quase todos os alunos 

desenharam o exemplo da praia com algumas variações, exceto um aluno (B) com 

síndrome de Asperger, que decidiu fazer uma flor com pétalas em contraste com uma 

flor sem pétalas; a chuva em contraste com chuva ácida; e uma montanha verde em 

contraste com uma montanha rochosa. Um dos alunos (C) usou pouca água, raspando 

com o pincel na folha seca. A meio da aula entrou um aluno (D) da outra turma e tentou 

tirar um objeto do cimo de um armário; um colega seu (E), que era mais alto, ajudou-o.  

Como todos continuavam agitados, a professora pediu a uma das alunas (F) que 

tomasse conta da turma. Os alunos terminaram os desenhos em quinze minutos, 

mostrando os mesmos à professora, que sugeriu para continuarem o desenho ou para 

que fizessem outro, pois a aula ia ser de duas horas e tinham portanto muito tempo. 

Uma aluna (G) chega perto do desenho do colega (B) e disse-lhe que achava que a 

pintura dele estava muito clara, deu-lhe as tintas e incentivou-o, de uma forma calma, a 

dar mais cor ao seu trabalho; ele porém não quis continuar a pintar. Todos terminam o 

exercício e lancharam dentro da sala exceto a aluna (F) que ficou mais preocupada em 

vigiar a turma. A professora voltou e gritou: “calem-se que vou pôr a música para os 

vossos colegas ensaiarem e não quero ninguém aqui deste lado a falar, continuem o que 

estão a fazer”. Alguns alunos fizeram outros desenhos, conversaram ou fizeram outra 

atividade, mas sempre muito agitados; apenas acalmaram quando a música na sala ao 

lado começou; cantaram todos, embora não em uníssono. No final da aula, a professora 

selecionou os alunos que iriam sair primeiro da sala de acordo com o comportamento 

que tiveram na aula, repreendendo, de forma rígida, aqueles que não arrumaram a 

cadeira, obrigando-os a voltarem para trás para o fazer. 
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Comentário: 

 
Notou-se uma grande agitação dos alunos durante toda aula da tarde e também 

rivalidade entre si, discutindo uns com os outros. A professora demonstrou pouca 

empatia quando gritou com os alunos, ao mesmo tempo que pediu que estes se 

acalmassem; e quando repreende os alunos à saída da sala. A professora propôs um 

trabalho que os alunos pudessem demonstrar alguma criatividade, porém não os 

acompanhou no processo; O aluno (C) teve dificuldade na utilização do material. Os 

alunos apenas se limitaram a desenhar o exemplo dado pela professora, o que 

demonstra uma frequente busca pela aprovação; exceto o aluno (B) que mostrou 

empatia estética, envolvendo-se e aceitando o resultado do seu trabalho, apesar de a sua 

colega (G) ter sugerido que colocasse mais cor. Verificou-se que a aluna (F) não foi 

empática com os seus colegas, nem se envolveu com o seu trabalho. A professora 

tentou que os alunos fossem empáticos, explicando que deviam respeitar os trabalhos 

dos colegas, pois cada um teria uma conceção diferente do belo. 

  



121 
 

 

Escola João de Deus 

Registo de Incidente Crítico nº1 

 

 

Local: Escola João de Deus – Aula de Matemática 

Turma do 4º ano  

Dia 17/6/14; Hora: 09H-10H 

Presentes: Professora Titular de Turma e vinte e dois Alunos (10 de sexo F / 12 do sexo M) 

 

 
 

Incidente: 

 
Ao chegar à sala de aula os alunos disseram “pode entrar, a nossa professora avisou 

que íamos receber visitas, ela foi à secretaria e já volta”. Os alunos estavam sentados nos 

seus lugares à espera da professora, conversando calmamente entre si. Quando a 

professora voltou, pediu que todos se apresentassem a mim e todos o fizeram de uma 

forma simpática. A professora disse que um dos alunos não estava presente, porque 

estava doente; um colega (A) perguntou quando ele voltava, tendo a professora 

respondido que não sabia. Após as apresentações, a professora distribuiu fichas de 

exercícios matemáticos. Entretanto, chegou mais uma aluna (B) acompanhada da sua 

mãe, que justificou o atraso à professora, tendo esta cumprimentando a aluna de forma 

carinhosa e pedindo-lhe que levasse uma ficha para o seu lugar. Começaram todos a 

fazer os exercícios nas suas mesas individuais, pequenas e inclinadas; o material caiu 

várias vezes devido à inclinação e tamanho das mesas. Um aluno (C) deixou cair a folha 

do exercício, o seu colega (D) avisou-o, ao que o aluno (C) respondeu: “agora não me 

apetece apanhar”; acabou por apanhar a folha. Quando surgiram dúvidas, os alunos 

levantaram-se e foram ao lugar da professora. Um dos alunos (E) dirigiu-se a ela e 

queixou-se de uma picada de inseto, a professora respondeu: “isso agora não é 

importante, termina a ficha; só se levanta um de cada vez para tirar dúvidas porque já 

sabem que gosto de tirar dúvidas individualmente, pois cada um tem a sua questão 

específica”. Todos continuaram nos seus lugares e aguardaram a sua vez. Um aluno (F) 

perguntou ao colega (G) a resposta de um exercício e este acedeu-lhe e na mesma altura, 

um outro colega (H) avisou a professora que os colegas estavam a copiar; a professora 

pediu silêncio e disse que as fichas eram individuais. Quando um dos alunos (I) pediu 
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para ir à casa de banho, a professora disse-lhe para aguentar mais um pouco, pois a aula 

estava a terminar. Quando se ouviu o toque de saída alguns alunos levantaram-se e 

saíram, outros continuaram a conversar dentro da sala e outros foram conversar com a 

professora. 

 

Comentário: 

 
Os alunos já sabiam que iam receber uma visita, o que demonstra que a professora 

teve empatia afetiva com os seus alunos, pois procurou prepará-los para a chegada de 

alguém desconhecido que iria passar o dia com eles; e também quando chegou a aluna 

(B) e a cumprimentou. Notou-se empatia afetiva entre alunos com o colega (A) que 

estava doente e com o colega (D), quando este deixou cair a sua folha e o avisou. No 

entanto, o colega (C) não foi empático para com o colega (D). Notou-se que os alunos 

tinham dificuldade em trabalhar em mesas pequenas. 

Sempre que a professora pediu silêncio, este foi respeitado e os alunos continuaram o 

seu trabalho, o que demonstra empatia cognitiva dos alunos pela professora. A 

professora não deu muita atenção aos problemas pessoais do aluno (E), não 

demonstrando empatia afetiva; no entanto certificou-se que as dúvidas dos alunos em 

relação aos exercícios ficassem todas esclarecidas e fê-lo de uma forma individualizada, 

tendo empatia cognitiva por cada um dos alunos.  

 

 

Registo de Incidente Crítico nº2 

 

 

Local: Escola João de Deus – Aula de Português 

Turma do 4º ano  

Dia 25/6/14; Hora: 09H-10H 

Presentes: Professora Titular de Turma e dezoito Alunos (9 do sexo F / 9 sexo M) 
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Incidente: 

 
No início da aula a professora pediu a todos os alunos presentes que respondessem a 

um questionário; todos responderam em silêncio. Sempre que surgiram dúvidas, a maior 

parte dos alunos pediu ajuda à professora. Enquanto os alunos respondiam ao 

questionário, a professora preparava as fichas que iam elaborar em seguida. A um dos 

alunos (A) que chegou mais tarde, a professora entregou-lhe o questionário. Porém 

minutos, depois o aluno (A) entregou o questionário em branco, pois não compreendeu 

o que deveria fazer. A professora explicou-lhe individualmente para que pudesse 

continuar. À medida que terminavam o questionário, começavam a ficha. A professora 

pediu que a elaborassem em silêncio, e sempre que tivessem dúvidas deviam 

perguntaram-lhe.  

Após terminada a ficha de língua portuguesa, a professora pediu que pintassem um 

envelope, que ela distribuiu pela turma, que seria enviado para os pais com as avaliações 

de cada um. A professora ausentou-se da sala, mas os alunos continuaram calmos 

durante algum tempo; porém com a demora da professora, acabaram por se levantar. 

Um dos alunos (B) ainda não tinha terminado a ficha de língua portuguesa e o colega 

(C) ajudou-o a terminar, dando-lhe as respostas. Alguns colegas conversavam sobre as 

notas dos exames, dizendo (D): “eu tive boa nota” (E); “A minha não foi assim tão boa” 

(D); “Não faz mal, pelo menos passaste de ano”. Os outros colegas continuaram a 

decorar o envelope; os restantes reuniram-se à volta de uma mesa para jogar às cartas. 

Os alunos acabaram por sair para o intervalo sem que a professora voltasse para a sala 

de aula. 

 

Comentário: 

 
O clima da aula foi tranquilo enquanto fizeram as tarefas pedidas pela professora, 

demonstrando empatia afetiva para com ela. A professora também foi empática 

cognitivamente para o aluno (A), quando este não compreendeu o que tinha de fazer no 

questionário. Verificou-se também empatia afetiva entre os alunos quando o aluno (B) 

precisou de ajuda para terminar o exercício proposto pela professora e quando os alunos 

(D) e (E) discutiam as notas entre si, não se notando nenhuma situação de competição. 

Quando terminaram a decoração dos envelopes não se notou situação de empatia 

estética pelo próprio trabalho ou pelo trabalho dos colegas. 
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Registo de Incidente Crítico nº3 

 

 

Local: Escola João de Deus – Aula de Expressão Plástica 

Turma do 4º ano  

Dia 25/6/14; Hora: 14.30H-15.30H 

Presentes: Professora Especializada e dezoito Alunos (9 do sexo F / 9 do sexo M) 

 

 

Incidente: 

 

Depois que os alunos entraram na sala, aa professora pediu atenção, dizendo aos 

alunos para organizarem todos os trabalhos por ordem cronológica, que fizeram ao 

longo do ano na sua pasta. Organizados os trabalhos, a professora distribuiu uma folha 

A3 com um exercício de criatividade com o título: “Tornar Surreal”; explicou que 

deviam transformar (derreter ou torcer) e dar vida (caraterísticas humanas) aos dois 

objetos representados na folha. O aluno (A) teve dúvidas; a professora explicou que na 

folha existiam exemplos do que era pedido, só precisava usar a imaginação. Os alunos 

desenharam o objeto a lápis e depois pintaram com lápis de cor. Enquanto acabavam o 

exercício, a professora viu os diários gráficos dos alunos que traziam consigo desde o 1º 

ano, os quais têm pequenos desenhos ou colagens sempre com um tema sugerido pela 

professora. Esta comentou: “prefiro dar-lhes trabalhos de criatividade do que propor 

desenho à vista; isso é muito aborrecido par crianças de nove ou dez anos”. À medida 

que terminavam o exercício, os alunos olhavam para os resultados dos colegas dizendo 

de uma forma espontânea: “está muito giro” ou “desenhas muito bem”. Os alunos 

conversaram e trocaram ideias durante toda a aula, não permanecendo muito tempo 

sentados. No final da aula, juntaram o exercício com os restantes na pasta e saíram da 

sala ao seu ritmo. 
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Comentário: 

 
Os alunos tiveram empatia afetiva com a professora, fazendo sempre o que ela pedia 

e tornando o clima da aula descontraído. Os alunos fizeram o exercício de forma 

descontraída continuando a falar uns com os outros. Foram empáticos cognitivamente 

com a professora pois conseguiram compreender o que a professora propôs exceto o 

aluno (A). Foram empáticos para com os trabalhos dos colegas numa dimensão afetiva e 

estética, quando observaram os seus trabalhos.  
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Anexo D 

Escala de avaliação de Empatia 
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Questionário “Arte, eu e os outros” 
Gostaríamos da tua colaboração no preenchimento deste questionário sobre como 

pensas e sentes diferentes coisas. As tuas respostas são muito importantes. Deves 

assinalar em cada frase o quanto concordas ou discordas segundo esta escala: 

 
Discordo 

muito 

 
Discordo Não concordo 

nem discordo 
 

Concordo Concordo 
muito 

 
1 
 

 
2 3 4 5 

 

Por exemplo se tu gostas muito de férias a tua resposta é 5 e assinalas com uma cruz. 

Questões Respostas

Eu gosto de férias  

 

 

Parte I 

 Questões Respostas 

1 Eu sinto pena das outras crianças que não têm brinquedos e roupas. 1 2 3 4 5

2 Quando estou zangado ou aborrecido com alguém, tento imaginar o que ele 
está a pensar ou a sentir. 

1 2 3 4 5

3 A minha sala de aula tem um ambiente tranquilo. 1 2 3 4 5

4 Eu acho que o tempo dedicado às disciplinas de artes é suficiente para eu me 
expressar (por exemplo expressão dramática, dança, música, desenho ou 
pintura). 

1 2 3 4 5

5 Eu acho importante o contacto com a natureza na escola. 1 2 3 4 5

6 Quando vejo alguém a sofrer, também me sinto mal. 1 2 3 4 5

7 Quando penso fazer alguma coisa respeito a opinião dos meus colegas. 1 2 3 4 5

8 Eu sinto que tenho liberdade quando estou na escola. 1 2 3 4 5
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 Questões Respostas

9 Eu gosto de partilhar os meus brinquedos com os meus colegas. 1 2 3 4 5

10 Para mim as coisas belas são muito importantes. 1 2 3 4 5

11 Eu sinto-me muito à vontade para fazer perguntas ao meu professor. 1 2 3 4 5

12 Fico aborrecido quando vejo alguém gritar com outra criança. 1 2 3 4 5

13 Eu consigo dizer, olhando para uma pessoa, se ela está feliz. 1 2 3 4 5

14 É natural que na escola cada um aprenda ao seu ritmo. 1 2 3 4 5

15 Quando participo em atividades artísticas sinto-me bem e não penso em mais 
nada. 

1 2 3 4 5

16 Penso que as pessoas podem ter diferentes ideias sobre a mesma coisa.  1 2 3 4 5

17 Fico chateado quando vejo um animal ser ferido. 1 2 3 4 5

18 Muitas vezes, fico preocupado com outras crianças que estão tristes ou com 
problemas. 

1 2 3 4 5

19 Eu sou sensível a diferentes formas de arte (por exemplo a pinturas, desenhos, 
esculturas, músicas, danças, peças de teatro). 

1 2 3 4 5

20 Eu considero que é importante tratar bem a natureza. 1 2 3 4 5

21 Entristece-me ver uma criança que não consegue encontrar ninguém para 
brincar. 

1 2 3 4 5

22 As aulas de atividades artísticas fazem-me sentir melhor. 1 2 3 4 5

23 Quando tenho algum problema o meu professor está disponível para mim. 1 2 3 4 5

24 Sinto-me muito confortável na minha sala de aula. 1 2 3 4 5

25 Na escola é mais importante experimentar coisas do que ouvir falar sobre elas. 1 2 3 4 5

26 A escola é um sítio que me faz muito feliz. 1 2 3 4 5
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Parte II 

2 E agora para te conhecer melhor gostaria que respondesses a estas perguntas: 

a) O que é para ti a arte? 

__________________________________________________________________________ 

b) Gostas muito de animais? Sim ou não? 

__________________________________________________________________________ 

c) Tens animais de Estimação? Quais? 

__________________________________________________________________________ 

d) E o que sentes pelos animais? 

__________________________________________________________________________ 

e) Costumas ir passear na natureza (para o jardim, campo, praia)?  

__________________________________________________________________________ 

f) E como te sentes no contacto com a natureza? 

__________________________________________________________________________ 

g) Costumas fazer atividades artísticas em casa (desenhar, pintar, colagens, dançar, cantar)? 

__________________________________________________________________________ 

h) O que sentes quando fazes atividades artísticas? 

__________________________________________________________________________ 

i) Tens alguma atividade extracurricular fora da escola? Se sim qual? 

____________________________________________________________________ 

 

Idade: ___   Sexo:  Feminino ___   Masculino ___ 

Obrigado  
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