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RESUMO

Esta pesquisa vem expor um recorte da dissertação que aborda uma instituição
escolar que adota a proposta pedagógica baseada na antroposofia e conduzida pela
Pedagogia Waldorf, buscando demonstrar e auxiliar para oportunizar as diversas
linguagens, sejam corporais, gestuais, musicais aprimorando o desenvolvimento
infantil. O objetivo é investigar estudos teóricos e conceitos relativos a Antroposofia
no desenvolvimento integral da criança; distinguir a Pedagogia Waldorf, como arte e
não somente como método ou sistema pedagógico que teorizam e legitimam o brincar
como subsídio central para o desenvolvimento infantil. Os métodos de estudo e
reflexão adotados vinculam-se a assertividade de uma educação em contato com a
natureza, sob a influência da arquitetura orgânica, espaços planejados que se interrelacionam ao aprendizado de forma simples, natural, respeitando a individualidade e
a necessidade de aprender a ‘ser’ integrado e permeado pela conjunção da arte e de
outras teorias. Considerando o olhar humanista e transformador da educação Waldorf
como uma possibilidade de responder aos desafios educacionais atuais,
fundamentando características como a divisão por setênios, a classificação dos
sentidos e comportamentos, abordando as etapas da vida infantil como um degrau no
qual se edifica todo o desenvolvimento futuro, visto na Pedagogia Waldorf como
decisivo para toda a vida.
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ABSTRAT
This research comes to expose an excerpt of the dissertation that addresses a school
institution that adopts the pedagogical proposal based on anthroposophy and
conducted by Waldorf Pedagogy, seeking to demonstrate and help to create
opportunities for different languages, whether bodily, gestural, musical, improving child
development. The objective is to investigate theoretical studies and concepts related
to Anthroposophy in the integral development of the child; distinguish Waldorf
Pedagogy, as an art and not only as a method or pedagogical system that theorizes
and legitimizes playing as a central subsidy for child development. The methods of
study and reflection adopted are linked to the assertiveness of an education in contact
with nature, under the influence of organic architecture, planned spaces that interrelate
to learning in a simple, natural way, respecting individuality and the need for learn to
'be' integrated and permeated by the conjunction of art and other theories. Considering
the humanistic and transformative view of Waldorf education as a possibility to respond
to current educational challenges, basing characteristics such as the division by
septenum, the classification of meanings and behaviors, approaching the stages of
childhood life as a step on which all development is built. future, seen in Waldorf
Pedagogy as decisive for life.
Keywords: Anthroposophy. Waldorf Pedagogy. Senses. behaviors
1 INTRODUÇÃO
A Base da Antroposofia pressupõe em seu contexto amplo e complexo da

cosmovisão, uma ciência espiritual criada por Rudolf Steiner, abrange os âmbitos
físico, anímico e espiritual, considera que o Homem como síntese da Natureza em
estado elevado, possui responsabilidades, e não apenas prerrogativas, mediante o
que ele próprio é (LANZ, 2002). De forma holística integra a visão do homem, da
sociedade, da natureza e do universo.
A Antroposofia é um caminho de conhecimento que deseja levar o
espiritual da entidade humana para o espiritual do universo. Ela aparece
no ser humano como uma necessidade do coração e do sentimento, e
deve encontrar sua justificativa no fato de poder proporcionar a satisfação
dessa necessidade. A Antroposofia só pode ser reconhecida por uma
pessoa que nela encontra aquilo que, a partir de sua sensibilidade, deve
buscar. (STEINER, 2006, citado por FEWB, traduzido por STEZER)

Baseia-se na compreensão sobre a essência do ser humano e não apenas
de si mesmo, mas de todo universo, de acordo com Lanz (2002), a antroposofia
em outras vertentes práticas inclui: a arquitetura (Goetheanum), agricultura
biodinâmica, a educação infantil e juvenil (Pedagogia Waldorf), a farmácia
homeopática (Wala, Weleda, Sirimim), a filosofia (A filosofia da Liberdade, a
Euritmia ( o movimento como verbo e som visíveis), e os centros para ajuda de
crianças especiais (Vilas Camphill).

Na visão de Steiner, estudar a Pedagogia Waldorf, é conhecer alguns
pilares sustentadores da ciência espiritual antroposófica, que indicam os
fundamentos do desenvolvimento humano.
2 A QUADRIMEMBRAÇÃO HUMANA
Steiner (1996) concebeu o homem composto por quatro reinos coexistentes
na natureza: o mineral/ corpo físico, o vegetal/corpo etérico, o animal/o corpo
astral, e o Eu que qualifica a individualidade de cada ser humano, como retrata o
Quadro 01:
Quadro 01 - Quadrimembração Humana: os quatro elementos
O SER HUMANO E OS QUATRO ELEMENTOS
Reino
Reino
Reino Animal
Ser Humano
Mineral
Vegetal
Individualidade ou organização do “EU”
Em sua entidade o homem possui um quarto membro,
que não compartilha com qualquer outro ser terrestre, o
‘EU’ humano, no qual o homem no seu íntimo, dá um
nome a si próprio, apresentando-se como ser único,
singular, diferente de todos os seres de sua própria
espécie, que possui a autoconsciência. Isso pressupõe
uma série de aculdades que não se encontram no
animal como: capacidade de pensar, memória,
representação mental, renúncia, liberdade, etc.
Organização anímica ou corpo astral
Essa qualidade presente no homem é apenas partilhada com o mundo
animal, pertence a um estágio evolutivo superior que possibilita toda a
gama emocional, desde os instintos mais primitivos até os sentimentos
mais nobres, e sublimes. É denominado corpo das sensações, dos
sentimentos, é o portador de dores e prazeres, instintos, apetites, paixões,
simpatias,antipatias, etc. Permite ter manifestações de sensibilidade que
não está presente no mundo mineral nem no vegetal, apenas no mundo
animal e no homem.
Organização vital ou corpo etérico
Existe uma força vital a permear os seres orgânicos : o corpo etérico ou plasmador, ou
corpo das forças plasmadoras que não existe nos minerais, mas nas plantas, nos
animais e no homem, assim, além de dar forma, provoca toda a dinâmica das funções
vitais, atuando no espaço e no tempo, segundo leis próprias.O corpo etérico deixa de
existir no momento da morte, mas que havia possuído a capacidade de formar
organismos.
Corpo físico, mineral
Para a ciência espiritual ‘o homem possui este corpo físico em comum com o chamado reino mineral, e
denomina corpo físico no homem apenas o que produz a mistura, a combinação, a estrutura e a
dissolução das mesmas substâncias, segundo as mesmas leis atuantes no mundo mineral’.
Condicionado às mesmas leis da vida física, compondo-se das mesmas substâncias e forças que
formam o resto do mundo inorgânico.
Fonte: ABMA/Steiner(1996), adaptado pela pesquisadora (2020)

A Antroposofia traz uma nova imagem do ser humano, quadrimembrado,
sua constituição integral, contempla esses quatro membros, em que o ser humano
desencadeia vários processos.

Outro aspecto importante da Antroposofia é a Trimembração como forma de
compreensão da realidade, como demonstra a Figura 01:
FIGURA 01 – Pensar, Sentir, Querer

Fonte: Google - Adaptação da pesquisadora (2020)

Steiner (1996) enfoca:
-Trimembração do ser humano em corpo, alma e espírito;
-Trimembração social que abrange o aspecto cultural/ espiritual, o sócio/
político e o econômico;
-Trimembração do desenvolvimento cognitivo que considera o pensar, o sentir
e o querer.
3 A PEDAGOGIA WALDORF

A Pedagogia Waldorf inicia-se no caos do pós-guerra, em 1919, e só se ouviu
dizer de sua interrupção durante o período da Segunda Guerra Mundial, quando foi
proibida no leste Europeu, até o final dos regimes comunistas. Surgiu quando Emil
Mott, dono da fábrica de cigarros Waldorf-Astória, solicitou a fundação de uma escola
para os filhos dos empregados da fábrica, nos princípios contidos na Antroposofia,
baseada na Cosmovisão do ser humano, com o propósito de tornar os seres humanos
mais fraternos e acabar com as guerras, pois a Europa estava vivendo sobre
escombros. Kramer (2007) entende que:
É na solidez e no aconchego da educação infantil que a Pedagogia Waldorf
faz nascer na criança pequena uma extraordinária segurança e confiança no
mundo dos adultos, e no mundo em geral. Ela deve sentir e vivenciar como o
mundo é bom, levando esta vivência como um presente, ao longo de sua vida.

“A infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma história
humana porque o homem tem infância. As crianças brincam, isso é o que as
caracteriza”.

Baseada na Antroposofia, decorre da necessidade de aprender a ser, num
amplo contexto aborda princípios e fundamentos para a formação multidimensional
do educando criança, baseado na ludicidade, estado interno do sujeito que age ou
vivencia uma atividade plenamente (STEINER,1994).
O ser humano na educação é constituído integralmente através do seu
desenvolvimento físico, espiritual, anímico e artístico segundo a Pedagogia Waldorf,
sua proposta visa o desenvolvimento antropológico do ser humano, em seu objetivo
maior de existência e como pilar de sustentação. A formação do ser humano preconiza
tornar seres humanos livres e autônomos, que, por si só, estabelecem metas e direção
para suas vidas (STEINER, 1994).
Na educação o desenvolvimento físico, espiritual, emocional e cognitivo, o
respeito a individualidade e aos ritmos de cada um são valorizados e o seu
desenvolvimento integral, com a alfabetização proposta para os sete anos de idade e
não de forma precoce, sem que a criança esteja totalmente preparada (STEINER,
1994). Apesar de ser fundamentada na Antroposofia, seus princípios não são
ensinados nas escolas, onde é respeitada e incentivada a liberdade espiritual, valendo
lembrar que não se trata de uma religião, mas sim de uma visão de mundo obtida a
partir de métodos científicos (LANZ, 1979). As escolas Waldorf tem como tema
principal: "Nosso mais alto empenho deve ser o de desenvolver seres humanos
livres e capazes de, por eles próprios, darem sentido e direção às suas vidas"
(FEWB, 2006, n.p.). Tal objetivo é atingido não só pela transferência de
conhecimentos por meio do conteúdo das matérias mais principalmente pelo
desenvolvimento das habilidades mentais, artísticas, sociais, emocionais e
capacidades múltiplas da inteligência (cognitiva, sensitiva e volitiva) que se
desenvolvem em crianças e jovens ao entrarem em contato com os diversos
assuntos. Nessa pedagogia cada idade tem suas necessidades que são
respeitadas dentro do currículo, considerando a individualidade o ritmo próprio de
cada criança.
No primeiro setênio, deve ser vivenciado o conceito de que "O mundo é
bom", que a criança é um órgão do sentido, aberta ao que acontece à sua volta,
absorvendo o positivo ou negativo, agindo e aprendendo por imitação daqueles

com quem convive, desenvolvendo-se de maneira eficiente mas pouco
consciente.
Dos 07 aos 14 anos impera o conceito de que "O mundo é belo", de uma
vida de sentimentos, emoções, vivência e estética. Dos 14 aos 21 anos, no sentido
de causa e efeito "O mundo é verdadeiro" enfatizando a ética, tornando-a
cognitiva.

Desde 1956 é aplicada no Brasil, baseada no conhecimento que o ser humano
tem origem divina e sua principal meta é proporcionar ao educando o desabrochar
harmonioso

de

todas

as

suas

capacidades,

potencialidades

individuais,

predominâncias típicas de cada idade, considerando as esferas físicas, emocionais e
espirituais, com vistas a um desenvolvimento integral.
“Só desenvolvendo corretamente cada aspecto de seu ser é que a criança
poderá alcançar um amadurecimento harmonioso” (STEINER, 1996, p.11).

4 RUDOLF STEINER
Nasceu em Kraljevec (Áustria), em 27 de fevereiro de 1861. Estudou Ciências
Exatas, dedicou-se desde 1883 à edição das obras científicas de Goethe, escrevendo
sobre o autor e sobre assuntos de filosofia.
De 1884 até 1890, Steiner atuou como professor particular, atendendo quatro
meninos, dos quais um apresentava dificuldades de aprendizado e limitações
físicas por hidrocefalia. Obteve excelentes resultados com esses alunos,
inclusive com o último, que, em dois anos recuperou o programa da escola
elementar e foi capaz de entrar no ginásio, e, posteriormente, na faculdade
de medicina. A experiência foi bastante proveitosa para Steiner, pois,
conforme declarou, foi “capaz de adquirir, de modo vivo, um conhecimento
da entidade humana, o qual acredito que, de outra maneira, não me poderia
ter sido propiciado de forma tão viva” (STEINER, citado por HEMLEBEN,
1984).

Como conferencista e escritor, teve intensa atividade em expor e divulgar a
Antroposofia (Ciência Espiritual/Conhecimento do homem) na Sociedade Teosófica e
mais tarde na Sociedade Antroposófica.
A Antroposofia foi elaborada entre 1902 e 1923, quando Steiner teve contato
com o movimento teosófico, segundo ele próprio, o único grupo interessado em ouvir
as pesquisas que realizava há anos sobre o mundo espiritual. Permaneceu até 1909
envolvido com a Teosofia, discordou da corrente orientalista que os dirigentes da
sociedade seguiram. Começou a criar a Antroposofia em 1910 e em conjunto com exmembros da Sociedade Teosófica, em 1913, formou a primeira Sociedade
Antroposófica, com sede na Suíça.

As obras de Rudolf Steiner, incluindo ciclo de palestras, compreende mais de
350 volumes, escreveu livros, textos diversos, conferências, cursos e seminários em
diversos países.
Rudolf Steiner faleceu em Dornach, em 30 de março de 1925, após ter realizado
extraordinárias contribuições no campo da organização social, pedagogia, medicina,
farmacologia, agricultura, terapia, tratamento de crianças excepcionais, artes
como: música, pintura, modelagem, escultura, teatro criou a Euritmia (movimento
com gestos e sons), desenhos com formas dinâmicas etc.

Construiu o Goetheanum, uma obra de arquitetura revolucionária para época,
uma estrutura de madeira e concreto, parte de um complexo de dezesseis edifícios
projetados e considerado uma verdadeira obra de arte, destruído em 31 de dezembro
de 1923, pelas chamas, perda que atingiu dolorosamente todo o movimento
antroposófico, mas sobretudo o criador espiritual da obra. (GLASS apud STEINER,
2000).
Segundo Braga (1999,p.184) Goethe pesquisando sobre as leis do mundo
orgânico elaborou a ideia da metamorfose, em que cada forma se transforma em
outra, pela necessidade intrínseca de desenvolvimento da forma original como as
pétalas que não passam de folhas transformadas.
Assim, o uso de formatos variados e dimensões do ambiente, conforme escala
e necessidade de desenvolvimento da criança, bem como atividades que cada um se
destina, sofrendo variações ao longo da vida escolar, os antropósofos chamam de
“princípio da metamorfose da forma” de Goethe que busca refletir na construção de
espaços físicos esteticamente projetados, visa desenvolver nos estudantes um senso
estético, vivenciando as formas vivenciadas nas atividades pedagógicas e no estado
de mudança contínua da vida ( ADAMS, 2005; ALVARES, 2010; LANZ, 1998;
MÖSCH, 2009 a; WONG, 1987).
“Em 1888 Steiner descobriu em Goethe uma nova abordagem sobre a questão
estética que o levou a um modo completamente novo de estudo da natureza” (BRAGA,
1999, p.184).
Em conexão com a natureza, uma necessidade humana, de acordo com
Alexander, et al.(1980), o contato com vegetação e terreno irregular, estimularia a
brincadeira e a atividade física, promovendo a saúde e o desenvolvimento das
habilidades físico-motoras, cognitivas, sociais e psicológicas das crianças,
(FARIA,2003; ZULKIFLEE, 2012). Esta conexão também deve ocorrer através de

visões do interior para o exterior, para descanso mental e visual (KOWALTOWSKI,
2011). O ensino Waldorf é dinâmico, exige ambientes flexíveis que admitam diversas
disposições das carteiras, por vezes ao longo de um mesmo dia, de acordo com a
atividade pedagógica a ser desenvolvida, a vivência social que se pretenda
proporcionar e mesmo as características de cada turma (EDUCAÇÃO NA PRÁTICA,
Ano II), somando-se ao uso de materiais naturais nos ambientes, contato que teria
efeito restaurador sobre as pessoas, aliviando a fadiga e restaurando a capacidade
cognitiva.
A seriedade do trabalho - Rudolf Steiner(1996) cita um número enorme de
considerações entusiásticas sobre as "Cartas sobre a Educação Estética do
Homem", onde Friedrich Schiller (1990, n.p.) sentencia: " O Homem só é inteiro
quando brinca e é somente quando brinca que ele existe na completa acepção
da palavra homem." Destaca o fato de como a vida externa coloca o ser humano

num estado de escravidão, e que quando se comporta mais como a criança brincando,
executa suas atividades a partir do impulso vital mais íntimo.
Schiller (1990), reivindicou uma verdadeira apreciação do ser humano, que ele
se desligasse da vida, de uma certa forma se desligasse do trabalho, e se ligasse ao
brincar, para poder tornar-se completamente homem, ou seja, a escolha de um
HOBBY, o fazer algo por prazer.
Mesmo brincando a criança deve ser despertada para a noção do dever, de
tornar-se um trabalhador de forma natural, a atividade própria e a dedicação com que
brincam deve penetrar no trabalho, mas não através de apelos e pregações.
Rudolf Steiner (1996, p.15) vai além na caracterização da "Escola de Trabalho".
"Aí nós fundaremos verdadeiras Escolas de Trabalho, e não escolas que se baseiam
no axioma de transformar o ensino e a educação em brincadeira”. Mas onde a criança
aceite, através da realidade da vida, as maiores durezas, que a autoridade leva para
dentro da escola, que anseie por aquilo que ela precisa superar e não por aquilo que
ela simplesmente gosta de fazer (STEINER, 1996).
Somente ela mesma é capaz de promover um sentimento de autoconfiança e
autovalorização característica para cada idade, resultando na segurança que sempre
vai querer exercitar novamente, introduzindo-se com seu Ser Pleno no mundo que
exige dela o trabalho em termos sociais, que exige também do homem o relacionarse de modo correto com o homem e, antes de tudo, consigo mesmo.
Observemos uma criança que brinca... brincar é o movimento e

manifestação de uma força que faz com que a dinâmica criadora contida no corpo se
projete também para fora. A criança observa mãos, pernas, acompanha o movimento
com o olhar, joga o que está ao seu alcance, o que constitui o maior prazer, a alegria
do emprego das próprias forças, a grandiosidade de um mundo aberto e novo para
ser conquistado.O brincar através do ritmo, da imaginação, do contato com a
natureza, da vontade e da individualidade da criança é um dos pilares para seu
desenvolvimento emocional, social, intelectual, cognitivo, afetivo e cultural. Nessa
transição, passa a imitar os movimentos e ocupações dos adultos, imitação artística,
cheia de fantasia, que em contato com adultos, aprende por imitação a falar, depois
com as palavras vêm as imagens mentais, que se formam pouco a pouco, em número
crescente (HEYDEBRAND, 2002).
Mais importante que as ocupações intelectuais e abstratas são o brincar,
praticando atividades artísticas (modelar, pintar, cantar, dançar), imitar adultos
em seus afazeres diários (varrer, enxugar, costurar, martelar), atividades estas
que acontecem na vida, e as crianças querem estar no meio da vida, brincando,
apropriando-se espontaneamente dos conhecimentos (HEYDEBRAND, 2002,
p.35).
Conhecer em profundidade a natureza infantil é uma tarefa para toda
pessoa incumbida de educar ou tratar crianças de qualquer faixa etária. Saber
distinguir o temperamento predominante, bem como as capacidades e restrições
que esta acarreta, é fundamental para a compreensão do comportamento
individual e grupal da criança (HEYDEBRAND, 2002, p.101). Além disso,
possibilita uma sensata adoção de medidas orientadoras e compensadoras dos
excessos, com vista a um harmonioso equilíbrio de tendências.
Para o adulto, o brincar e o jogo são atividades para as horas de lazer, um
passatempo; já para a criança constituem algo muito sério, pois permitem-lhe dar

livre curso à sua fantasia, a todos os impulsos que lhe vêm do corpo e da imaginação.
A escolha de um bom brinquedo depende da idade da criança e deve conduzí-Ia a
uma calma entrega a si mesma.
Steiner (2003), explica que sensações fortes da televisão, dores berrantes da
publicidade, caricaturas grotescas das histórias em quadrinhos e brinquedos de
material plástico deveriam ser banidos do ambiente infantil, pois destroem a confiança
dos pequenos no mundo dos adultos, geralmente quebram após poucos dias de uso,
impedem a criação de imagens pela criança (importante elemento pedagógico a ser

considerado), além de possuírem sempre a mesma textura. Assim, o brinquedo
pode ser tanto o amigo quanto o inimigo mortal do desenvolvimento corporal e
psíquico da criança.
Rudolf Steiner, (1996) não hesitou em chamar o represamento das forças
da fantasia de "surra interior", que é para a criança tão dolorosa, quanto ao seu
futuro, muito mais prejudicial que a surra física, cujos efeitos decerto já são
bastantes nocivos, o que pode traduzir malcriações, mau humor, enfermidades
e em perturbar as boas disposições para o futuro.

5 O BRINCAR NA PEDAGOGIA WALDORF
O impulso natural interior da criança para aprender a se tornar humana, para
adaptar-se e adequar-se ao ambiente, encontra evasão no brincar livre, na atividade
lúdica que melhor corresponde às suas necessidades evolutivas momentâneas,
seguindo inconscientemente e instintivamente os estímulos provenientes de uma
sabedoria corpórea. Faz parte da natureza da criança querer sempre superar-se a si
mesma, tornando-se cada vez mais capaz no domínio de sua própria corporalidade e
na interação com o mundo (SAB, 2016).
Em Lanz (2011), são aconselhados brinquedos de materiais naturais,
trabalhados de forma artística ou formados pela natureza, (sementes, cascas,
conchas, pedaços de madeira grandes para não serem engolidos), quando
brincam com esses materiais carregam em si um gesto de forças vitais de como
estes cresceram, e de forma inconsciente sente a mesma força que modelou seus
órgãos internamente.
No espaço externo é estimulador um solo com suaves baixadas e colinas,
não totalmente reto, mesmo degraus são obstáculos bem-vindos as crianças que
engatinham e mais tarde àquelas que andam. O valor do brincar é cientificamente

comprovado para o desenvolvimento sadio da criança, na Pedagogia Waldorf, tem um
valor preponderante, principalmente no primeiro setênio. O brincar livre, não dirigido
ou proposto, é visto como o maior e o melhor estimulador para um desenvolvimento
que esteja de acordo com a maturidade etária e as capacidades individuais de cada
criança (SAB, 2016).
No ato de brincar, temos o Faz de conta, no qual vivenciam suas ideias em
nível simbólico, para poderem compreender seu significado na vida real, mesmo que

conheçam determinados objetos ou que já os tenham visto em determinadas
situações. A compreensão das experiências fica mais clara, imitando a realidade e,
ao mesmo tempo, fugindo dela, assumindo um novo estado de espírito, traduzindo o
mundo dos adultos para a dimensão de suas possibilidades e necessidades (LANZ,
2013). No jogo do faz-de-conta, a criança experimenta diferentes papéis e funções
sociais generalizadas a partir da observação do mundo real. A criação de amigos
(personagens) imaginários é comum, constatando o progresso da criança em relação
a coerência e conforme avança, assume diferentes funções dependendo do contexto
em que se realiza (LANZ, 2013), permitindo que esta descubra a sua história de vida,
trabalha com o interior da criança, com a fantasia infantil, auxiliando no
desenvolvimento do pensamento abstrato, entre outras capacidades a de imitar
sem a presença do objeto o desenho e outras formas de representar, sua
linguagem se caracteriza pelo monólogo fala consigo mesma o tempo todo, como
se exercitasse o recém adquirido esquema de assimilação determinando uma
predominância dos processos assimilativos sobre os acomodativos, traz a
fantasia da criança para o real, constrói seu conhecimento (LANZ, 2013).
Realizando as ações, a criança exercita não só sua capacidade de pensar e
representar

simbolicamente,

mas

também

suas

habilidades

motoras,

movimentando-se e representando papéis, a afetividade aflorará, quebrando

bloqueios e obtendo aprimoramentos da sua expressão corporal (LANZ, 2013).
b) Movimento: Brincando a criança apropria inúmeros movimentos, e mediante
estes age sobre o meio ambiente para alcançar seus objetivos ou satisfazer as suas
necessidades, aprende e compreende o mundo a sua volta e a si própria. As
atividades físicas desenvolvidas nos primeiros anos de vida, determinam, em grande
escala, todo o desenvolvimento posterior, e portanto, são de fundamental importância
para a vida de todas as crianças. Muitas escolas, objetivando ordem e paz coletiva,
tentam impedir que as crianças se movimentem, pois julgam que atrapalham o
andamento das práticas pedagógicas, gerando indisciplina. Muitos educadores, por
desconhecer conteúdos relacionados à psicomotricidade, acreditam que as crianças
devam permanecer imóveis, estáticas; ou que o movimento atrapalha a concentração
e a atenção do aluno (LANZ, 2013). Brincadeiras com movimentos coordenados e
com ritmo acalmam, concentram e expandem a atenção, trabalham lateralidade,
socialização, interação, oralidade e resgatam músicas e antigas brincadeiras livres ou
dirigidas. Brincando a criança se movimenta, comunica-se, exprime sua criatividade,

desenvolvendo amplamente sua coordenação motora e o desenvolvimento cognitivo,
preparando-a para a escolarização, como também para a vida social e cultural (LANZ,
2013). Em BRASIL, 1998:
Os deslocamentos, as conversas e as brincadeiras resultantes desse
envolvimento não podem ser entendidos como dispersão ou desordem, e sim
como uma manifestação natural das crianças. Compreender o caráter lúdico
e expressivo das manifestações da motricidade infantil poderá ajudar o
professor a organizar melhor a sua prática, levando em conta as
necessidades das crianças.

O ato de brincar proporciona às crianças relacionarem as coisas umas às
outras e consequentemente construir o seu próprio conhecimento. Docentes devem
apropriar-se do brincar como recurso para desenvolver temas objetivos, pois nele,
impera o movimento, mola propulsora do crescimento e desenvolvimento infantil
(LANZ, 2011).
Esse conhecimento é adquirido pela criação de relações e não por exposição
a fatos e conceitos isolados, é obtido mediante atividades lúdicas que a criança
realiza. Dessa forma, a escolha da criança precisa ser respeitada neste momento,
necessita de espaço e brinquedos, pois está se preparando para ser um adulto pleno,
realizado, criativo e feliz. Especialistas identificam brinquedos apropriados por faixa
etária, que correspondem a níveis progressivos na capacidade locomotora, no
movimento dos membros e no avanço da escolarização. Porém, deve-se levar em
conta os traços pessoais de cada um e as preferências que costumam demonstrar.
Às vezes, a escolha de um brinquedo pode ser marketing de uma indústria famosa ou
mesmo uma novidade num anúncio de televisão ou de um ídolo, fazendo com que a
criança seja induzida insistentemente para uma compra, levando-a a crer na imagem,
mesmo que fictícia, de que este brinquedo é muito importante para ela (LANZ, 2011).
Constata-se, ainda a diversidade na escolha das brincadeiras, pois embora os
estágios do desenvolvimento pelos quais as crianças passam sejam semelhantes à
época, a forma como ele se processa varia conforme o meio em que vivem, ao sexo,
a cultura.
Existe o preconceito de que só meninas devem brincar com bonecas e usar
cor-de-rosa, enquanto os meninos devem mostrar uma certa dureza, lutar com os
outros meninos, brincar com bolas, carrinhos, revólveres, demonstrando que são
"machos "; que homem não chora nem veste roupas com cores de menina. O contrário
também acontece: meninas precisam ser delicadas, não podem se sujar, correr, subir
em árvores, soltar pipas (LANZ, 2011). Se compreendermos como o ato de brincar é

importante para o desenvolvimento do ser humano, independentemente de ser
homem ou mulher, teremos uma ideia de como estes preconceitos são prejudiciais.
(...) É a impossibilidade de mover-se ou de gesticular que pode dificultar o
pensamento e a manutenção da ação (BRASIL, 1998, p.1).

Quadro 02 – Atividades desenvolvidas na Pedagogia Waldorf
As atividades desenvolvidas na Pedagogia Waldorf, definem o ser humano integralmente,
demonstrando a necessidade que sejam contempladas pela criança na fase certa,
preparando-a para as atividades mentais.
a) Ritmo: Um aspecto fundamental que pauta nossa vida, assim como a natureza segue uma ordem
rítmica, o Universo vive sob um rítmico cósmico solar e lunar, os seres humanos estão sob influência
de ritmos como o dia e a noite, as estações do ano, os dias da semana e as fases da lua. Todos os
processos orgânicos seguem ritmos, como o dia e a noite, a manhã, o meio-dia e o entardecer, a
primavera o verão, outono e inverno. Para tudo que possui vida o ritmo é essencial, nesse sentido,
a Pedagogia Waldorf preza e cultiva o ritmo no dia a dia escolar, permeando todo o ensino, através
do ritmo impresso pela sequência e repetição das atividades propostas, harmonizando polaridades
como: dormir e acordar, claro e escuro, dentro e fora dentre outros. Esse ritmo é constituído
basicamente de atividades concentrativas e atividades expansivas que se sucedem em constante
dinâmica, acompanhando o ciclo da natureza em seu ritmo de inspiração e expiração, dia e noite,
vida e morte, verão e inverno (BOGARIM, 2012). Diferente da criança o adulto aprende a burlar o
ritmo em partes, dormir de dia, comer em intervalos irregulares, já a criança possui seu ritmo diário
precisa e exige que este deve ser preservado a fim de garantir um desenvolvimento saudável, seu
organismo quer alimentar-se sempre na mesma hora, dormir e estar acordado a intervalos
determinados, quanto mais rítmica a vida da criança, mais perfeita sua saúde. Crianças felizes
crescem num ambiente familiar, ordenado no qual os ritmos vitais são fielmente observados, no
cumprimento de tarefas cotidianas a formação da vontade se beneficia, quando cumpridas no mesmo
horário, quando acontece de forma arbitrária como um chamado pelo adulto num momento que a
criança brinca, torna-a rebelde e nervosa. Todos os pequenos deveres deveriam ser integrados ao
decorrer do dia, como são os atos de levantar, escovar os dentes, pentear os cabelos, as refeições,
tal qual a projeção do céu, onde o Sol, a Lua, as estrelas, se levantam e se põem com regularidade,
sem atrasos ou adiantamentos. Cria-se o hábito de fazer trabalhos, tarefas e movimentos em horas
determinadas, no dia a dia, as repetições estabelecerão a memória inconsciente corporal que
permanecerá por toda a vida. O transcorrer da semana, definido por atividades específicas de cada
dia, possibilita a percepção qualitativa do tempo. A passagem pelas estações do ano e suas festas
é marcada por experiências bem concretas e pelo processo de preparação de cada evento,
cultivando o respeito pela natureza e a postura de reverência, o tempo de organização do processo
educativo proporciona a harmonia entre aprendizagem e os ritmos do desenvolvimento infantil. As
atividades dirigidas pelo professor são compostas por elementos lúdicos, que permitem a fruição da
energia interior das crianças e consistem em pinturas em aquarela, contação de história, produção
de pão, pintura, modelagem, jardinagem (JARDIM DAS AMORAS, 2010). Gradativamente levando
à atividade volitiva expansiva e atividade cognitiva concentrativa, criando bons hábitos, que só
podem ser ensinados na infância, constituirão a base sólida para a vida moral do adulto (JARDIM
DAS AMORAS, 2010).
b) Festas do Ano: Os povos antigos festejavam o movimento cíclico de fenômenos da natureza,
acreditavam que influenciavam no clima, nas colheitas, nas marés e outros, os solstícios de verão e
inverno e os equinócios da primavera e do outono, nos quais as forças divinas atuavam e se
manifestavam (ROSA, 2020). Nas escolas Waldorf, uma das principais características é a sua rica
cultura de celebrações, a cooperação é outro item necessário para qualquer celebração, a
cooperação dos pais, professores e alunos, para atividades que só são possíveis graças a uma forte
identificação da pessoa com a comemoração, com a comunidade escolar, deixando de lado os
conflitos sociais ou outras preocupações (ROSA, 2020). As festas do ano seguem o calendário
cristão, os conteúdos são extraídos e transformados em imagens retiradas da natureza, por meio
dos quais se aprende sobre o ciclo anual de uma forma direta. Segundo Rudolf Steiner (1996), a
criança vivencia o ciclo anual de uma forma direta, pois perfaz com todo seu ser, intensificando sua

ligação com a natureza, desperta o seu sentido na vida humana, levando-as a festejar as qualidades
próprias de cada época do ano de forma natural e espontânea, impregnando-as na memória
sensorial, auxiliando-as a encontrar o seu ritmo interior no seio do ritmo da natureza. O ritmo anual
é vivenciado por quatro grandes épocas, utilizando as estações como “pano de fundo”, o educador
desenvolve seu planejamento anual permeando as atividades com o conteúdo anímico respectivo
de cada festa, a celebração é um recurso para possibilitar aos pequenos essas vivências que
alimentam sua alma, as imagens simbólicas que ainda não são capazes de interpretar nem
intelectualizar, proporcionando sentimentos de alegria, amor, coragem, confiança e segurança diante
do mundo, povoando a mente com imagens, conferem cor, diversidade, alegria.
c) O Brinquedo: Entre os tipos recomendáveis de brinquedos, segundo Heydebrand estão os que
exigem treino da habilidade manual, do equilíbrio e do domínio do corpo em geral; os que permitem
fazer trabalhos caseiros imaginativos ou de preferência reais, manuseados e movidos por ela mesma
e não por automação. Todo brinquedo deveria ser robusto: é por essa solidez que a criança adquire
confiança no mundo dos adultos; são recomendados os feitos de material natural (madeira, pano,
lã, pedra, metal), com poucos detalhes, ou desestruturados como areia, barro, terra. Objetos e
brinquedos de materiais naturais, duradouros e bonitos, esteticamente influenciam a formação dos
órgãos dos sentidos, despertam o amor e o respeito pela natureza. Brinquedos com acabamento
pormenorizado, réplicas fiéis dos objetos usados pelos adultos são evitadas, a fantasia infantil
desperta o "acabamento personalizado", de acordo com as necessidades pedidas pela imaginação.
Além dos brinquedos estruturados usuais, como bonecas de pano, carros de madeira, etc., dá-se
muita importância aos objetos rústicos naturais, tais como a natureza oferece, para estimular a
fantasia da criança, que logo encontrará uma "utilidade" para eles, também são oferecidos
instrumentos musicais, bem afinados e de percussão. Brinquedos condizentes com sua natureza,
desenvolvem a fantasia, agindo como incentivo e não produto acabado, os objetos devem ter o seu
lugar e seu valor para criar vínculos com eles, qualidades importantes para serem desenvolvidas
numa época, em que quase tudo é descartável e desprezível. Classificam-se como objetos
específicos da infância, e quando experimentados, olhados, tocados, (reações comuns ao ser
criança diante da descoberta da infância) colaboram na construção de novos sujeito-criança (LANZ,
2013).
d) Expressão do Desenvolvimento: Imitação e exemplo são as palavras-chave para a educação nas
classes de educação infantil; os alunos aprendem pela imitação do adulto que está ao seu redor.
Quando o educador executa suas atividades diárias com entusiasmo, ordem, calma, bom humor e
habilidade, criando sempre uma atmosfera de trabalho, o desenvolvimento da criança, seu grau de
consciência, motricidade, se expressam nas atividades que elas realizam. Nestas atividades, a
criança é acompanhada individualmente, podendo ser auxiliada, quando necessário.
e) Cirandas e Dramatizações: Acontece no momento central da aula, quando a professora reúne as
crianças em uma roda e através de movimentos, versos, canções e dramatizações, desenvolve o
conteúdo de uma época. Este conteúdo acompanha o ritmo do ano, trabalhado todos os dias, da
mesma forma e no mesmo horário, durante 3 a 4 semanas. Primeiro se elabora o tema, numa
linguagem adequada inspirada na vida, na natureza, nas realidades cósmicas, em seguida, os
movimentos que expressam cada imagem, cada ação coerentemente. O importante é que fala e
gesto estejam sincronizados e sejam autênticos. Durante o transcorrer da manhã, o ritmo de
contração e expansão rege este momento central, obedecendo à necessidade da própria época, do
grupo em si e de crianças com dificuldades específicas, sendo possível conduzir os movimentos,
contando com a imitação, ajudar na coordenação motora, na noção espacial, no equilíbrio,
harmonizando tendências que as crianças trazem, tais como dispersão, agitação, falta de fantasia,
movimento mecanizado, entre outros (STEINER, 2006).
f) Contos de Fadas e Histórias: trazem imagens que atuam no interior da alma, trazem verdade,
reflexo da natureza visível e invisível, do que é bom ou ruim, na vida do ser humano, apropriados
para crianças e pessoas de todas as idades, pois trazem a sabedoria espiritual através de uma
linguagem simples e profunda. Merecem atenção especial, pois são de uma linguagem rica, profunda
e matizada, através da qual acolhe verdades acerca da vida da alma humana, são elementos que
falam do desenvolvimento de uma alma individual, os personagens representam aspectos humanos
fundamentais de cada um de nós (JARDIM DAS AMORAS, 2010). Segundo Jardim das Amoras
(2010), quanto menor for a criança, devemos contar a mesma história por vários dias para que ela
consiga entrar em todas as imagens, pois seu processo de memorizar ainda está em construção, a
relação com cada detalhe, com a sequência de imagens, com a beleza da linguagem, enfim, é como
se retornasse sempre a uma mesma paisagem e que, a cada vez, fosse vivenciada mais intensa e
minuciosamente. A existência de coisas ou seres encantados é perfeitamente aceitável para a psiquê
infantil, já que a própria criança se sente como que encantada e afastada do mundo verdadeiro de

onde provém, as lutas, batalhas, vitórias, sofrimentos humanos têm como cenário o íntimo do ser
humano (JARDIM DAS AMORAS, 2010). As crianças também assimilam, neste contato com a língua
materna, as palavras, as formas estruturais, a voz do educador que revela ternura, modulação,
volume, música, desata o medo e a inquietação (JARDIM DAS AMORAS, 2010). A narração de
contos permite uma relação verdadeira e íntima, e para este contato ser atento e real, evita-se a
leitura direta; o livro não deve se tornar um obstáculo para os olhos atentos das crianças e a atenção
dirigida a ela, o calor e a riqueza colocados nesse contexto quando contado é algo diferente que a
leitura pode trazer. As crianças criam imagens da forma que mais lhes convêm, contam histórias de
pessoas, de tempos e lugares, constroem a personalidade, a confiança que os desafios podem ser
superados, alegrando-as para futuras vitórias, o bem e mal, força e fraqueza, feio e belo, viram
imagens refletidas em desenhos, brincadeiras e formas de expressão que entram em contato com
qualidades essenciais dentro da alma da criança, portanto são parte vital de sua educação moral
(JARDIM DAS AMORAS, 2010), recebido como um verdadeiro tesouro no decorrer de sua vida,
qualidades de alma que nortearão sua conduta (BOGARIM, 2012).Uma história decorada,
memorizada, nos deixa presente, participando, envolvendo os ouvintes com o olhar e gestos,
conseguindo mais disciplina com o grupo, através da verdade, beleza e bondade que provêm das
pessoas. As perguntas essenciais infantis podem ser respondidas através dos contos e suas
imagens universais, porque na realidade imaginativa da criança, essas imagens respondem as suas
questões, enquanto explicações racionais dos adultos a deixam confusa, derrotada, sem
compreensão (JARDIM DAS AMORAS, 2010). Contos não devem ser avaliados ou interpretados em
seus significados, nem comentados moralizando as histórias, sua eficácia está em vivê-los o mais
profundamente possível, sem considerá-los apenas produtos da imaginação ou da fantasia.
g) Desenho Infantil: O desenho da criança pequena brota de dentro dela de forma espontânea, são
manifestações de forças formativas que estão modelando seu corpo, essas forças abundantes,
transbordam constantemente na atividade de desenhar. As formas que a criança mostra no seu
desenho espelham a maneira como as forças plasmadoras estão agindo no seu interior, é possível
observar o desenvolvimento da consciência da criança e o estado de seu amadurecimento corpóreo
(BOGARIM, 2012). A criança de zero a seis anos não deve aprender a desenhar de uma forma
dirigida, o processo é mais importante que o resultado, o desenho livre é incentivado como atividade
diária, sendo o giz de cera ou outros materiais que tenham superfície larga, o ideal. “O adulto deve
desenhar junto com a criança, não com objetivo de que as crianças copiem seu desenho, mas para
que elas imitem sua atitude de trabalho e dedicação” (IGNÁCIO, 1995. p.74).
h) Aquarela: A criança vivencia diariamente uma variedade infinita de cores, a aquarela como
atividade semanal, cultiva hábitos no manuseio do material, treinam a ordem, assim como respeito
e devoção à atividade que precisa de organização. A investigação das cores e de suas características
é o ponto de partida, ao conhecer as qualidades de cada cor (expansão/contração,
movimento/calma...) o indivíduo confronta-se com suas próprias qualidades e dificuldades
(BOGARIM, 2012). As tintas são produzidas a partir de pigmentos orgânicos, naturais, de acordo
com Steiner, (1996, apud HAUSCHKA, vol. 3), as cores vegetais apresentam mais qualidades
luminosas do que as de origem mineral, que, além de atóxicas, proporcionam a vivência intrínseca
da cor em sua forma mais pura. O pigmento é diluído em água, mantendo a pintura isenta de
definições e contornos, vivenciam separadamente as três cores básicas, primárias, o azul, o
vermelho e o amarelo, e depois pelo encontro destas começam a misturar as cores no papel e a
vivenciar as variadas nuances que decorrerão em uma maravilhosa descoberta individual da
transformação das cores que ganham um movimento, quase uma dança no papel, observada
atentamente pelas crianças. Para pintura com aquarela, ensina-se a preparação do papel, a folha é
branca (canson) e molhada possibilita maior transparência, fluidez da pintura e vivência do elemento
líquido, a técnica empregada consiste na utilização de papel em quantidade suficiente para que a
forma não possa ser fixada a menos que a pessoa já tenha experiência com a pintura em aquarela.
Com o pincel também molhado pela tinta, obtém-se o resultado da água e da tinta se misturando
fluidamente, o que permite que as cores ‘escolham a própria forma’. As crianças aprendem a dar
forma às pinturas e fazem lindos trabalhos, como não há possibilidade de desenhar formas por causa
da fluidez da tinta, a vivência é primordialmente da cor (BOGARIM, 2012). Carlgren e Klingborg
(2006) sustentam que “é difícil expressar em palavras o que a vivência intensiva das cores pode
representar mais tarde na vida das pessoas”, pois trata-se de uma riqueza interior não palpável, de
qualidades e nuances sutis para serem descritas (CARLGREN E KLINGBORG, 2006). A técnica
apresenta apenas cor e nenhuma forma planejada ou intencional, vivenciar a cor, e não a forma,
conforme a orientação dada pela Doutrina das Cores, de Goethe, (1993), que possuem qualidades
capazes de proporcionar vivências emocionais, do sentimento causado pelas cores (CARLGREN E
KLINGBORG, 2006).

i) Modelagem: Nas escolas Waldorf o trabalho com as mãos, principalmente no ensino infantil, é
muito importante, modelar significa “dar forma” com os dedos, ao que vivemos em um mundo interior.
A criança expressa sua fantasia e criatividade, além de desenvolver, de forma lúdica, todos os
segmentos de sua coordenação motora, grossa e fina, o tato, as variações de tônus muscular,
sensações térmicas etc., além de auxiliar na socialização (JARDIM DAS AMORAS, 2010). Este
processo é realizado em tanque de areia, no barro, na argila, no amassar o pão e nas massinhas de
cera de abelha, ao barro ou argila oferecidos, acrescenta-se essência de camomila ou óleos
essenciais, para que não haja uma desvitalização das crianças, pois estes materiais têm uma
qualidade de absorção (JARDIM DAS AMORAS, 2010). A cera de abelha, material de consistência
dura, precisa ser preparada e aquecida primeiro nas mãos com o calor do corpo para seu manuseio,
assim, trabalha-se a persistência, a vontade. Esse momento trabalha a paciência e a persistência,
fazendo aflorar o querer, dobrando, esticando são produzidos lindos trabalhos, que endurecem e
mantém a sua forma até a hora de guardar o material. Não são usadas as massas de modelar
comercializadas normalmente, por conterem produtos químicos inorgânicos (JARDIM DAS
AMORAS, 2010).
j) Música: essencial atividade artística, através de uma canção, roda, brincadeiras rítmicas ou de
jogos de mãos, estímulos despertam o gosto e senso musical pelo som, ritmo, movimento,
introduzindo em seu processo de formação elementos fundamentais do próprio ser humano, o
desenvolvimento do seu gosto estético, autoestima, socialização e aumentando e melhorando sua
visão de mundo (SALLES, 2002). Música é o movimento ordenado do tempo e de tons no espaço ao
qual a criança pequena se liga de forma integral, vivencia esse movimento como expressão de
processos internos, dança e modula sua voz de maneira natural. A atividade musical lhe dá
possibilidade de levar este impulso ao encontro de leis e formas claras de pensar, sentir e agir, sem
tirá-la do ambiente lúdico e de fantasia que lhe é próprio (SALLES, 2002). O “Kântele” é utilizado em
terapia musical, nas Escolas Waldorf seu uso é comum nos jardins de infância e nas três primeiras
séries, com crianças de até 9 anos, desenvolvendo o sistema motor, e um pensar livre e criativo.
Afinado na escala pentatônica (ré – mi – sol – La – si, ré – mi – sol – La – si) corresponde ao estado
físico e anímico infantil, extremamente confortável e salutar para o adulto e criança. A voz humana
expressa-se com fluência e leveza, numa atmosfera de calma e bem-estar (MARTINEZ, 2018).
Qualquer improvisação tem um resultado agradável e bonito, sem necessidade de estudo prévio de
notas, numa escala estável, não possui intervalos de semitom, podendo ser reproduzida vocalmente
de forma fácil (MARTINEZ, 2018). O som delicado embala e traz aconchego, em respeito ao ouvido
da criança, assim como os sons da natureza, ritmos, versos, cirandas, movimentos, tudo isso é
musicalização e prepara as crianças para o ensino fundamental (MARTINEZ, 2018). A música é
percebida como fonte de ensino-aprendizagem, ações transformam-se em vivências que estimulam
o desenvolvimento, o cérebro, beneficia as linguagens, escrita, oralidade. Conforme o estágio de
desenvolvimento em que se encontra, forma a identidade e aceitação de capacidades, limitações,
melhorando a sensibilidade, concentração e memória. Aulas de Euritmia também acontecem, uma
arte de movimento desenvolvida por Rudolf Steiner, que propõe a religação do ser humano com
forças criadoras, cuja essência encontra-se também na linguagem musical. Seus movimentos são
coreografias, solística ou em grupo, sobre a linguagem poética, em verso ou em prosa, e sobre a
música instrumental tocada ao vivo (COLÉGIO MICAEL, 2020, n.p).
k) Atividades Livres: A Estrutura física da pré-escola Waldorf é a extensão do lar das crianças,
comporta todos os elementos de uma casa. As atividades puramente humanas, os trabalhos do dia
a dia são realizados com a ajuda das crianças: limpar e arrumar a sala, dobrar e guardar a roupa,
cozinhar, cuidar do jardim...Outros trabalhos são feitos de acordo com a necessidade individual e da
época do ano: costurar, bordar, fazer trabalhos com madeira, fazem parte das atividades que cada
criança, conforme sua destreza, ajuda a realizar. Todos os trabalhos têm uma finalidade e são
utilizados posteriormente pelas próprias crianças (BOGARIM, 2012). As atividades são feitas com
entusiasmo, humor e habilidade, a criança, ao observar o educador sempre em ação, imita este gesto
anímico e, além de tornar-se ativa em seu brincar, constrói a base moral para, no futuro, realizar
trabalhos úteis para o mundo (SELZLER, 2019).

(Fonte: Colégio Micael (2020)

A Sociedade Antroposófica (2016), afirma que os educadores têm a tarefa de
criar um ambiente propício e as condições para o processo autoeducativo da criança
no brincar livre, preocupar-se com o desenvolvimento dos órgãos dos sentidos,

formados conforme a qualidade dos estímulos, o excesso dessas impressões não
permite que a criança os perceba desenvolvendo o hábito para a superficialidade e
dificuldade de concentração (SAB, 2016).

6 DESVENDANDO O COMPORTAMENTO HUMANO ATRAVÉS DOS SETÊNIOS
Desde a infância, mesmo diante de diferenças teóricas e interpretativas,
estudos convergem para organização do desenvolvimento infantil em etapas, a
Antroposofia, apresenta o desenvolvimento humano, a partir de alguns estágios,
etapas ou fases, buscando compreender o homem como ser em constante
desenvolvimento, dando uma atenção especial aos primeiros anos, nomeados como
Setênios, devido a certa regularidade encontrada nas grandes mudanças da vida
ocorridas geralmente de sete em sete anos.
Nesta concepção antroposófica, cada um possui a possibilidade de construir
uma história própria, através de vivências comuns, que obedecem determinadas leis
universais que podem ser consideradas, de certa forma, como leis biográficas
(MARASCA, 2009), as quais amadurecem progressivamente, a cada ciclo de sete
anos aproximadamente, cedendo lugar a novas capacidades específicas.
Steiner (1996), defende que o princípio dos temperamentos se originou da
sabedoria grega em que Eurípedes relacionou os elementos da natureza, terra, fogo,
ar e água com quatro tipos básicos de “tempero” de comportamento humano,
melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático, e propôs uma nova versão para a
educação, além da área da saúde. Esse conhecimento possibilita adequar
procedimentos

ou

tratamentos,

constituindo-se

em

ferramenta

pedagógica,

terapêutica e social, relacionados com as necessidades de cada um dos
temperamentos (MARASCA, 2009). Assim, a constituição física e anímica humana
pode ser agrupada nos quatro tipos de temperamento, o que representa a união da
hereditariedade e da evolução do “eu” individual, resultando na maneira que se
expressam, relacionam, veem e vivem o mundo. Identificar os A presença dos
temperamentos preponderantes é possível ao educador ou professor, através da
observação, para reconhecer e direcionar positivamente o trabalho. O desafio é ter o
temperamento mais equilibrado possível, com controle sobre o seu próprio

temperamento, ajudando cada aluno a harmonizar o seu, ao contrário, se for um
colérico extremo não conseguirá entusiasmar os alunos a aprender.
Steiner (1996) sugere formar grupos do mesmo temperamento podendo cada
um se aperceber de si mesmo junto aos colegas. O educador Waldorf precisa possuir
um conhecimento profundo do ser humano, observar seu aluno todo tempo, focando
integralmente no seu desenvolvimento e em suas peculiaridades.Steiner (1996) afirma
que é necessário amor, não somente social, mas o que se tem pela profissão, essa é
a condição para enxergar o que está dentro de cada aluno, ser digno de ser imitado,
pois a pedagogia valoriza muito mais o que o professor é, do que ele diz.
São três os primeiros setênios na Pedagogia Waldorf, que incluem os primeiros
21 anos de vida, coincidentes com a fase escolar. No primeiro Setênio o mundo se
qualifica como Bom, descoberto através dos seus sentidos, as características
anímicas desenvolvem-se conscientemente o andar, falar e pensar.
Em Lanz (1998), o educador deve agir na condução dos movimentos à
regularidade rítmica, com aplicação de ritmos na prática pedagógica, repetições, digno
de imitação. A criança passa por diversas transformações comportamentais. A criança
desenvolve a capacidade de armazenar algumas memórias, e compreender alguns
conceitos após os três decisivos primeiros anos de vida. "Essa primeira memória das
crianças ainda é bastante rudimentar; ela adquirirá o caráter de imagens duradouras
entre os sete e os catorze anos de idade” [...] (LANZ, 2011, p. 46). As ações boas ou
ruins com que convive serão parte integrante de sua vida, decidindo seu
comportamento como ser humano.
Conforme Lanz (1998) neste período a criança mobiliza todas as suas energias
para desenvolver seu corpo físico, essa é uma fase de intensa atividade corporal e
experiências motoras, nela também existe o predomínio da vontade, que não é
consciente, mas uma força de impulsos motores, primeiramente descontrolados num
contínuo movimento na conquista do espaço.
Para Steiner (1994) aqui também começa o processo de repetição, com a
criança um pouco mais desenvolvida, porém acontece de maneira inconsciente, até
que as brincadeiras sejam incorporadas, um auxílio para a educação da criança, com
a imitação desenvolvem-se as capacidades sociais, os pais, professores e adultos
são os principais focos da imitação.
Brincar é a principal atividade que ela pode exercer, e é por meio dela que se
desenvolve e aprende, as brincadeiras iniciadas nessa fase importam para o

desenvolvimento da criança, auxiliando-a no equilíbrio e na coordenação motora,
devendo ser observadas como o exercício de um trabalho, com a mesma seriedade
que é vivido pelo adulto.
Aparece a capacidade de memorização unida a capacidade de raciocínio, o
que faz erroneamente iniciar muitas crianças no processo de escolarização durante
essa fase da vida para Steiner e para a Antroposofia, pois as mesmas forças usadas
para as atividades intelectuais são usadas pelo corpo da criança para mantê-lo
saudável, assim, quando inicia muito cedo no processo de escolarização tem um
grande desgaste físico, sentindo-se até mesmo irritadas ou pálidas (IGNÁCIO, 2014)
o que pode ser prejudicial a ela.
São diversas as transformações durante o primeiro setênio, tanto físicas quanto
comportamentais, Steiner acredita que a criança seja fortemente influenciada pelo
mundo que a circunda, além de ser o período de um os mais difíceis aprendizados de
toda a existência humana.
Nessa fase desenvolve-se o andar, o falar e o pensar, que passam por uma
evolução sequencial, em que cada uma depende da outra para evoluir. “O andar dá o
suporte e impulso ao falar, que da mesma forma sustenta o pensar” (MARASCA, 2009,
p.47).
Outro amadurecimento é que começa a substituir a sua autodenominação na
terceira pessoa pela primeira: “eu”, segundo Steiner a primeira manifestação de
consciência da criança, a separação entre o Eu e o mundo. Trata-se do princípio da
metamorfose (o material, biológico, psicológico e espiritual) com base no postulado
de Goethe, em que Steiner associa todas as fases da evolução, na fase seguinte de
sua trajetória.
Com o movimento motor a criança se orienta para a postura ereta no espaço,
pela imitação ela conquista o falar, a língua materna que a identifica com seu povo,
após o desenvolvimento corporal, são criadas as direções para o pensar, o veículo
etérico torna-se mais autônomo, dando espaço para o amadurecimento dos aspectos
intelectuais mais ligados a função psíquica consciente e ao raciocínio (MARASCA,
2009).
O fim do primeiro setênio é marcado pela perda dos dentes de leite, fase
carregada de dificuldades, em que fica um pouco desanimada, não brinca mais com
tanta fantasia como antes, faz as tarefas com pouca vontade, torna-se agressiva,
“podemos dizer que ela entra numa crise parecida com a da puberdade” (IGNÁCIO,

2014, p. 29). Outras mudanças podem acontecer em sua forma física, como a
diminuição da gordura corporal e o aparecimento dos músculos mais fortalecidos. A
partir desse momento que se aproxima dos sete anos de idade, a criança encontra-se
pronta intelectualmente para a escolarização (LANZ, 2011, p.46). Esse conhecimento
no processo educativo Waldorf também é norteador dos ritmos e das épocas de
ensino, “Não é, pois por meio de exortações, de preceitos morais, de conscientizações
de toda espécie que se educa uma criança em idade pré-escolar, mas pelo exemplo
e pelo ambiente” (LANZ, 2011, p. 42). A motivação é -necessária para o
desenvolvimento das atividades, além da musicalidade envolvida no prazer em
repetições rítmicas e em diversas situações de aprendizagem. O terceiro setênio
compreende a fase que vai dos 14 aos 21 anos de idade. Em (LANZ,2011)
A Antroposofia nos traz a ideia de que toda educação digna desse nome deve
conduzir o ser humano à capacidade de determinar a si próprio, de fixar as
metas de sua vida. Caberá ao adulto (familiares ou mestres), com a
observação da personalidade de cada jovem, dosar quanta liberdade lhe será
concedida, sob orientação para que não seja obtida de qualquer forma. Nesse
período aparecerão os debates relativos à responsabilidade que essa
emancipação acarreta. Essa compreensão do jovem a respeito da liberdade
que conquistou, acompanhado do processo de amadurecimento do eu, o qual
nasce por volta dos 21 anos, marcando o final do terceiro setênio.

É nesse período que o jovem que foi apresentado ao mundo com a cautela
necessária, estabelece uma relação de responsabilidade, de iniciar novas
experiências e com elas o cuidado com as consequências, enfrenta uma fase mais
suave, acreditando que o mundo é verdadeiro. Nesta fase deve-se levar em conta, o
princípio de liberdade, muito solicitado pelo jovem, e por vezes, pouco discutido com
ele. Não obstante, os três setênios são igualmente importantes na compreensão
holística do estudo do desenvolvimento humano.
7 O SER HUMANO E OS SEUS CINCO SENTIDOS. CINCO? PARA STEINER,
DOZE SENTIDOS
O homem hoje, admite cinco sentidos, Steiner (1996), porém, afirma sabermos
que isso é incorreto, pois na verdade temos de distinguir doze sentidos e que todos
os outros sete devem ser mencionados, tratando-se de sentidos tão legítimos, para a
época da Terra, como o são os cinco sentidos usuais sempre mencionados. São
enumerados: sentido da visão, da audição, do paladar, do olfato e tato, todos estão
presentes desde o nascimento, mas possuem um desenvolvimento específico a cada
período da vida, até os 21 anos. A medicina antroposófica, agregando conhecimentos

científicos e espirituais, olha o indivíduo integralmente, os doze sentidos serão base
para o processo que virá a ser a qualidade do Sentir. Baseando-se nos ensinamentos
de Steiner, todos estão interligados, os básicos (tato, movimento, equilíbrio e vital),
desenvolvem-se nos sete primeiros anos de vida, influenciados pelos estímulos
sensoriais oferecidos nessa época, marcando a alma positiva ou negativamente,
fixando tendências de paz ou violência (MARASCA, 2019). Os intermediários (olfato,
paladar, visão e calor/ térmico), têm relação com a natureza do mundo externo,
também chamados de anímicos, desenvolvem-se dos 7 aos 14 anos, colocando
claramente uma separação entre o corpo humano e o mundo fora dele (MARASCA,
2019). Dos 14 aos 21 anos, tomam impulso os sentidos chamados superiores
(audição, palavra, pensamento e o sentido do “Eu”); sentidos mais sutis que revelam
um mundo invisível e desvendam qualidades intrínsecas das coisas e pessoas.
Marasca, (2019), discorre que por meio dos sentidos superiores revela-se um
mundo essencial que nos aproxima socialmente, criando nossas relações. Na
audição, eu ouço o outro e, no pensamento, eu entendo o outro, assim, os sentidos
vão preenchendo nosso mundo interno com as impressões e informações recebidas
do mundo que nos rodeia. A partir desse conhecimento temos subsídios para lançar
um novo olhar rumo à qualidade de estímulos a serem oferecidos, aprimorando nossa
formação integral (MARASCA, 2019).
Em Caldas (2020), os órgãos dos sentidos são portas que vão sendo abertas
gradativamente, de 0 a 7 anos, a criança estrutura o sistema neurossensorial e o
sistema nervoso central, assim os contatos de carinho, amamentação, massagem,
tocar na água, terra, areia, brinquedos acarretam a sua formação, bem como o tato
negativo, palmadas, beliscões, surras, podem retrair a criança tornando-a tímida,
assustada, medrosa, sem confiança no mundo, comprometendo a vida social e o
desempenho escolar.
8 OS DIFERENTES TEMPERAMENTOS E O TRATO DA INDIVIDUALIDADE
Hipócrates chamava os temperamentos de quatro humores. Posteriormente
foram também estudados por Kant, Wilhelm Wundt, e mais recentemente pelo
psicólogo inglês H.J. Eysenck. Aprofundado por Steiner a partir da Antroposofia,
considera que apesar de cada um ter seu próprio Eu, a constituição física e anímica
humana pode ser agrupada, em quatro tipos básicos, que representam a união da

corrente hereditária e da evolução do “eu” através dos tempos, os temperamentos
sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. (STEINER, 1996), afirmando que no
início todas as crianças são sanguíneas e à medida que se desenvolvem revelam um
segundo temperamento mais marcante. (STEINER,2002) afirma:
O homem realmente está dentro de uma corrente que podemos chamar de
corrente da hereditariedade, das características herdadas. […] Aquilo que se
coloca entre a linha hereditária e a linha que representa a nossa
individualidade expressa-se pela palavra “temperamento” […], é algo como a
fisionomia de sua individualidade mais íntima.

Segundo Steiner (2002) os temperamentos não devem ser encarados como
“falhas” a serem combatidas (ênfase do autor). Nenhum deles em si é bom ou ruim,
exceto quando é unilateral, extremamente preponderante sobre os demais.

Aparência
Física
Andar
Olhos
Gestos
Modo de
falar
Relações
Hábitos
Alimento
Vestuário
Observaçã
o
Memória
Interesse
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Quadro 03 - Divisão dos Temperamentos
COLÉRICO
SANGUÍNEO
FLEUMÁTICO
MELANCÓLICO
Baixo, atarracado, ereto
Grande, ossudo,
Esbelto, elegante,
Forte, corpulento,
entroncado, pescoço
membros pesados,
bem equilibrado.
redondo.
grosso.
cabeça inclinada.
Ondulante, lento move- Lento, com tendência a
Firme, crava os
Leve, dispara nas
se de forma
inclinar-se, marcha
calcanhares no solo.
pontas dos pés.
esmagadora
inclinado.
Sonolentos, letárgicos,
Dançantes, vivos,
Trágicos, tristes
Enérgicos, ativos.
quase sempre
alegres.
pesarosos.
semicerrados.
Curtos, ríspidos, bruscos,
Lentos, intencionais,
Graciosos, vivazes.
Desanimados
repentinos.
deliberados.
Forte, abrupto, enfático,
Hesitante, fraco, não
Eloquente, com
Ponderado, lógico,
expressivo, vigoroso,
completa as frases,
linguagem floreada.
claro.
intencional, apropriado.
deficiente.
Amigável com todos
Amigável, mas
Fraco, simpatia só
Amigável, enquanto puder
caprichoso, mutável reservado, insensível, pelos companheiros de
manter liderança.
inconstante.
impassível.
infortúnio.
Necessita contagiar todos É flexível, não tem
Gosta de rotina,
Gosta de ocupações
com sua animação
hábitos fixos.
hábitos determinados.
solitárias.
Gosta de comidas
Belisca, gosta de Come alimentos bem
É meticuloso, gosta de
condimentadas, bem
comida bonita, bem substanciosos, come
alimentos doces.
preparadas.
apresentada.
de tudo.
Escolhe roupas sem
Gosta de alguma coisa
Gosta de coisas
Tem um gosto
vida desleixadas. É
individual peculiar.
novas e coloridas.
conservador.
difícil de agradar.
Observa e relembra
Examina o que interessa, Observa tudo, mas
tudo com exatidão Observa pouco, lembra
mas esquece.
esquece tudo.
quando desperto o
de tudo.
suficiente
Boa relação com o
Boa em relação a si
Pobre
Muito pobre
mundo exterior.
próprio.
O mundo, ele próprio e o
O presente sem
Ele próprio e o
O presente imediato
futuro.
envolvimento.
passado.
De comando, agressiva,
Egoísta, vingativa, auto
Gentil, simpática
eventualmente
Perspicaz, objetiva. sacrifício em casos de
compreensiva.
compreensiva.
sofrimento.
Gabola, entusiástico,
Auto absorto, malGentil, amigável, Leal, estável, letárgico,
nobre, impaciente
humorado, medroso,
mutável, superficial, satisfeito, maternal,
magnânimo, generoso,
deprimido tirânico,
inconstante,
confiável.
intolerante, aventureiro
prestativo, artístico.

impaciente,
irresponsável.
Desenho
pintura
preferido

Vulcões, precipícios com a
Muitas cores
Suave, brando,
Cores harmoniosas e
própria conquista de
brilhantes, detalhes desinteressante, de
fortes.
obstáculos.
e movimentos.
aparência inacabada.
Detalha demais.
Cores fortes.
Fonte: Colégio Micael / Adaptação da pesquisadora (2020)

QUADRO 04- Qualidades x Defeitos, possíveis profissões. Como agir com os
temperamentos: Colérico

Fonte: Colégio Micael/Revista Humanum/Marasca/ Adaptação da pesquisadora (2020)
QUADRO 05- Qualidades x Defeitos, possíveis profissões. Como agir com os temperamentos:
Sanguíneo

Fonte: Colégio Micael/Revista Humanum/Marasca/ Adaptação da pesquisadora (2020)

QUADRO 06- Qualidades x Defeitos, possíveis profissões. Como agir com os temperamentos:
Fleumático

Fonte: Colégio Micael/Revista Humanum/Marasca/ Adaptação da pesquisadora (2020)
QUADRO 07- Qualidades x Defeitos, possíveis profissões. Como agir com os
temperamentos: Melancólico

Fonte: Colégio Micael/Revista Humanum/Marasca/ Adaptação da pesquisadora (2020)

A Antroposofia e a Pedagogia Waldorf observam as reações distintas e as
particularidades inerentes a cada criança, frente a determinadas situações
identificando-as a partir de quatro tipos de temperamentos. Reconhecer a diferença
dos seus reflexos permite que familiares e professores atuem de maneira mais
próxima e apropriada com cada criança, individualmente, respeitando-as e auxiliandoas em cada situação.
Cada temperamento apresenta características próprias, ninguém necessita
encaixar-se em um deles, podendo carregar consigo características de dois ou mais
deles. Todos temos uma mistura diferente dos quatro temperamentos sendo um mais
preponderante.
O temperamento sanguíneo carrega a característica do corpo leve, em
movimento, chora pouco, quando se entristece com algo ou alguém, logo volta à

brincadeira. Não mantém os pés muito firmes ao chão nem se atém, por muito tempo,
a alguma atividade, necessitando de ajuda para a concentração. Predomina nela o
corpo Astral o elemento ar, relativo aos processos de respiração e circulação, e a
expressão do sistema nervoso, possui um sobe e desce de emoções e sensações. Ao
adulto que desejar chamar sua atenção caberá fazê-lo através da afetividade, nunca
à força. As características da criança sanguínea, geralmente são relativas à infância,
aparecem em determinadas situações ou momentos em todas as crianças (LANZ,
2011).
O temperamento melancólico tem consigo a característica de um corpo com
movimentos mais pesados e lentos, os pés são mais firmes no chão, pensativo, triste
num grande espaço de tempo, chora fácil e demora a se recompor após alguma
decepção. Para não se decepcionar, prefere brincar sozinha, o que a distância dos
colegas, criação de amigos e mundos imaginários, já que, na realidade, seus contatos
com o outro são quase sempre difíceis. Tem a tendência de fechar-se em si mesmo,
(para que não interfiram em seu mundo), desenvolvendo um individualismo que pode
se tornar exagerado. A superação da melancolia pode vir através do amor, da
compreensão e da atenção das pessoas que a rodeiam. A criança melancólica tem
suas características, por vezes, opostas às da criança sanguínea (LANZ, 2011, p. 7172).
O temperamento colérico tem características físicas quase sempre atléticas,
com um corpo forte, robusto, firme. Perde a paciência com facilidade, podendo agir
de maneira agressiva e descontrolada. Os acessos de raiva, não duram muito; logo
que percebe a forma como agiu, sente-se mal e lamenta, porém, não hesita em repetir
essa atitude. São crianças que longe dos momentos de raiva, sofrem pelo pouco
controle de suas reações, são responsáveis, corajosas e esforçadas, facilmente
assumem postura de liderança junto às demais. Precisa de paciência e compreensão,
de tarefas que exijam algum esforço físico e gasto de energia. “Desse modo, torna-se
mais fácil contornar os acessos de fúria muito frequentes nas crianças que
apresentam mais intensamente esse temperamento” (LANZ, 2011, p.72-73).
O temperamento fleumático ao contrário de todos os outros, apresenta
características mais apáticas e desinteressadas como sono falta de vontade para
fazer quaisquer tarefas, acomodação interior, introversão mas sem sofrimento, em
contrapartida, é geralmente uma criança muito organizada e persistente, carinhosa e
prestativa com colegas, com alguma dificuldade em aprender coisas novas, o que não

a atrapalha muito, tendo em vista sua persistência, porém, requer continuamente a
chamada de atenção, a fim de que retorne às devidas atividades (LANZ, 2011). “A
prevalência de um dos elementos sobre os outros é o que dá o colorido da vida. O
que se espera é que, com o passar dos anos, esses elementos consigam entrar em
harmonia” (Revista Humanum, 2011, p.16-17).
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