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Abstract	
Este	artigo	comenta	sobre	conceitos	para	a	educação	à	luz	da	Antroposofia	de	Rudolf	
Steiner	como	pensar	vivo	e	Lei	Pedagógica	e	sobre	sua	aplicação	em	um	relato	de	uma	
aula.	Reflete	sobre	a	experiência	de	ensinar	e	a	observação	dos	resultados.	A	aula	é	
sobre	Os	Sete	Processos	Vitais	e	sua	relação	com	Os	Sete	Processos	do	Pensar	no	curso	
de	Aperfeiçoamento	em	Psicologia	Clínica	e	Antroposofia	no	Instituto	Sedes	Sapientiae	
de	São	Paulo.	A	aula	é	dividida	em	duas	etapas	num	total	de	4	horas.	A	1a	etapa	é	uma	
aula	expositiva	sobre	os	conceitos	e	apresentação	de	obras	de	pintores	que	ilustram	o	
conteúdo.	A	2a	parte	é	desenvolvida	com	uma	atividade	expressiva	contando	um	conto	
e	 desenhando	 cenas	 relacionadas.	 Depois	 há	 uma	 discussão	 com	 os	 alunos	 e	 um	
fechamento	dos	conceitos	teóricos	e	sua	relação	com	a	atividade.	
	

O	ato	de	ensinar	é	um	ato	de	amor	e	dedicação	que	se	propõe	a	transmitir	um	
conteúdo	que	foi	adquirido,	colocando-o	em	movimento.	O	entendimento	deste	papel	
na	sociedade	faz	com	que	o	fluxo	de	ideias	e	de	conhecimentos	se	amplie	e	cada	vez	
mais	pessoas	tenham	acesso	a	ele.	

	
Na	Antroposofia,	fala-se	que	o	homem	tem	três	grandes	fases	na	vida:	a	primeira	

seria	 a	 de	 receber	 uma	 educação	 básica,	 a	 segunda,	 aprender	 a	 socializar	 com	 a	
sociedade	e	outros	seres	humanos	e	a	terceira	fase	seria	a	de	devolver	ao	mundo	este	
conhecimento	e	experiências	adquiridos.	Em	um	determinado	momento,	a	consciência	
mental	 e	 espiritual	 daqueles	 que	 se	 alinham	ao	desenvolvimento	humano	 torna-se	
clara	e,	como	tal,	o	trabalho	de	organizar	e	doar	conhecimento	se	torna	necessário.	

	
E,	frequentemente,	surge	uma	pergunta:	como	ensinar?	Como	posso	transformar	

este	conhecimento	em	conteúdo	para	que	possa	ser	ensinado	e	difundido?	
	
Cada	um	vai	encontrar	a	forma	de	realizar	este	caminho.	Cuidando	e	ensinando	

sua	própria	família,	desenvolvendo	habilidades	para	gerir	pessoas	e	negócios	visando	
uma	 ampliação	 deste	 conhecimento,	 promovendo	 eventos	 na	 área	 da	 educação,	

																																																								
1 Received 17-12-2018 
2 Participant Train the Trainers II (2016), and III (2018) 
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dedicando	 seu	 tempo	 livre	 voluntariamente	 a	 ONGs	 ou	 instituições	 que	 visam	 o	
desenvolvimento	social	humano,	ensinando.	

Rudolf	Steiner	no	livro	A	Arte	de	Educar	fala	da	arte	de	ensinar	que	só	pode	ser	
desenvolvida	a	partir	de	uma	compreensão	que	o	homem	é	um	ser	vivo	e	que	através	
da	sua	vida	dinâmica,	ele	poderá	inserir	um	mundo	novo	em	si	mesmo.	Transmite	a	
ideia	de	que	tudo	que	ele	absorveu	e	viveu	na	sua	vida	é	experiência	que	passa	através	
de	sua	alma	e	espírito.	Portanto,	não	é	um	conhecimento	fechado	em	si	mesmo,	como	
Steiner	 diz:	 morto.	 É	 um	 conhecimento	 que	 tem	 vários	 pontos	 de	 vista,	 reflexões,	
dinâmicas,	respirações	e	que	a	partir	da	experiência	deste	ser	humano	é	transmitido	a	
outro	 com	vivacidade.	Pode	 ser	 traduzido	e	 transmitido	 a	partir	do	 entusiasmo	do	
professor,	da	alegria	que	ele	tem	em	entender	o	cerne	deste	aprendizado,	o	valor	da	
luz	e	da	vida	que	está	inserido	neste	conhecimento	e	que	pode	ser	compartilhado.	

	
Steiner	comenta	que	a	partir	do	morto	podemos	despertar	o	vivo	no	homem.	O	

morto	torna	o	homem	sábio	mas	sem	a	vivacidade	da	alma,	enfraquece	sua	índole,	sua	
vontade	de	se	firmar	no	mundo.		

	
“	Procuramos	por	uma	ciência	que	não	seja	simplesmente	ciência,	que	seja	ela	

própria	vida	e	sensibilidade,	e	que	no	momento	em	que	afluir	para	a	alma	humana	
como	saber,	desenvolva	ao	mesmo	tempo	a	força	de	viver	nela	como	amor,	a	fim	de	
jorrar	como	querer	efetivo,	como	trabalho	imerso	no	calor	anímico	-	como	trabalho	
que	se	transponha	principalmente	ao	vivo,	ao	ser	humano	em	formação.”3	

	
Ele	diz	que	um	último	passo	no	pensar,	sentir	e	querer	da	humanidade	como	a	

vemos	hoje,	se	baseia	no	século	XV	e	este	novo	impulso	foi	produzido	a	partir	do	cerne	
dos	 seres	 humanos	 daquela	 época.	 Os	 anseios	 atuais	 da	 humanidade	 estão	
intimamente	vinculados	ao	entendimento	do	caminho	traçado	por	ela	anteriormente.	
Da	mesma	forma,	Steiner	comenta	que	para	podermos	sintonizar	nossas	perspectivas	
e	expectativas	como	professores	na	arte	de	educar	viva,	é	necessária	a	compreensão	
de	que	precisamos	estar	alinhados	com	o	futuro	da	evolução	da	humanidade.	Ele	diz	
que	 não	 compete	 transmitir	 dogmas	 ou	 conteúdos	 fechados	 em	 si	 mesmo,	 sem	 a	
respiração	da	reflexão	e	do	novo	vindo	desta	inspiração.	Para	isso,	deve	ser	uma	“ação	
educacional	 viva”	 que	 faça	 nascer	 uma	metodologia,	 didática	 e	manejo	 para	 poder	
ensinar.	

	
Posto	 este	 grande	 ensinamento	 de	 Steiner,	 podemos	 refletir	 sobre	 como	 a	

Psicoterapia	Antroposófica	pode	ser	ensinada	e	desenvolvida.		
	
Quando	 estamos	 na	 função	 de	 professores,	 observamos	 o	 quanto	 os	 alunos	

aprendem	e	compartilham	da	experiência	na	classe.	É	muito	importante	fazer	o	link	
com	o	aluno	ou	colegas	para	que	possa	ocorrer	uma	transformação	nas	suas	vidas.	Um	
																																																								
3 Steiner, Rudolf (2007). APUD Prefácio de Marie Steiner. A Arte da Educação, o estudo geral do homem 

uma base para a pedagogia. SP: Ed. Antroposófica, 4a ed. GA 293.  
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insight,	 um	 entendimento	 de	 alguma	 situação,	 um	 sentimento	 que	 aflora,	 é	 algo	
comum	no	ensino	da	Antroposofia.		

	
Quando	 estamos	 trabalhando	 em	pequenos	 grupos	 como	 alunos,	 os	 exercícios	

dramáticos	e	vivenciais	ministrados	por	Ad	Dekkers4,	nos	possibilitam	observar	os	
colegas	 e	 fazer	 uma	 reflexão	 sobre	 o	 que	 foi	 proposto	 e	 sentido.	 Estes	 exercícios	
ajudam	 a	 assimilarmos	 a	 teoria	 de	 forma	 vivencial	 e	 observar	 os	 insights	 para	 a	
contribuição	do	nosso	aprendizado.	
Por	ser	uma	ciência	viva	e	que	se	propõe	a	ser	um	livre	pensar,	 toca	nas	pessoas	e	
produz	ondas	 internas.	É	 como	uma	música	que	 reverbera	e	 soa	 internamente	nos	
corações.	 Fazemos	 associações,	 sentimos	 muitas	 vezes	 este	 entendimento.	 Esta	
inspiração	é	a	conexão	entre	a	comunicação	professor	e	aluno.	
É	quando	reverbera	na	alma	de	cada	um.		

	
A	lei	Pedagógica	de	Steiner,	nos	ensina	como	podemos	na	prática,	trabalhar	tanto	

com	os	alunos,	como	também	com	os	clientes	no	consultório.	
A	Lei	Pedagógica	diz	que:	“cada	membro	do	ser	humano	é	influenciado	pelo	membro	
seguinte	mais	 elevado,	 de	 onde	 quer	 que	 atue,	 e	 somente	 sob	 tal	 influência	 é	 que	
aquele	membro	poderá	se	desenvolver	satisfatoriamente.”5		

	
Desta	forma,	podemos	citar	como	exemplo,	a	ideia	de	que	poderá	atuar	sobre	o	

corpo	etérico	do	aluno	algo	que	estiver	vivo	e	atuante	no	corpo	astral	do	professor	e	
assim	 sucessivamente.	 Então,	 no	 caso	 do	 trabalho	 com	 o	 aluno,	 o	 corpo	 etérico	
necessitará	estar	bem	equilibrado	para	que	a	memória	possa	funcionar	melhor,	e	o	
corpo	 astral	 do	 professor	 precisará	 estar	 forte	 e	 coeso	 para	 que	 possa	 influenciar	
satisfatoriamente	 o	 aluno	 a	 se	 interessar	 e	 promover	 o	 aprendizado.	 No	 caso	 do	
atendimento	 em	 psicoterapia,	 o	 corpo	 astral	 do	 cliente	 estará	 em	 desequilíbrio,	 a	
psique	em	desarmonia	e	o	psicoterapeuta	precisará	estar	com	seu	eu	organizado	para	
que	possa	trabalhar	traumas	e	questões	emocionais	junto	ao	campo	do	corpo	astral	do	
cliente.		

	
Este	entendimento	do	vivo	para	o	vivo	é	muito	importante.	Steiner	diz	que	se	o	

professor	puder	sentir	internamente	a	intenção	e	a	dificuldade	do	aluno,	ele	poderá	
empaticamente	 trabalhar	 o	 despertar	 desta	 força	 no	 aluno	 através	 de	 sua	 própria	
energia.	Mas	para	isso	precisa	de	uma	autoeducação	para	equilibrar	e	desenvolver	um	

																																																								
4	Dekkers,	Adrianus	(2018).	The	Art	of	Exercising-	a	professional	way	to	knowledge	of	man.	Lecture	at	
train-the-trainers-Course,	Part	3,	IFAPA	(International	Federation	of	Anthroposophic	Psychotherapy	
Associations).	
5 Steiner, Rudolf (2005). Curso de Pedagogia Curativa. 2a Conferência (26 de junho de 1924). SP: FEWB, 
GA     317.pg 25  
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ponto	 neutro	 interno	 de	 seu	 próprio	 corpo	 astral.	 Por	 isso	 o	 profissional	
antroposófico,	 seja	 ele	 professor	 ou	 psicoterapeuta,	 necessita	 de	
autodesenvolvimento;	 e	 de	 estudo	 sobre	 si	 mesmo	 e	 sobre	 o	 outro	 nos	 aspectos	
científicos	das	matérias	pertinentes	a	aquela	área	e	a	antroposofia.		

	
O	calor	humano	e	o	entusiasmo	são	fundamentais	para	que	se	possa	despertar	no	

outro,	 as	 questões	 que	 estão	 se	 propondo	 a	 desenvolver	 juntos.	 Neste	 sentido,	 o	
trabalho	com	seu	próprio	eu	torna-se	fundamental.	A	questão	do	entusiasmo	também.	
A	origem	da	palavra	no	grego	“entheos”6	significa	em	Deus,	inspiração	divina.	Fala	do	
estado	de	plenitude,	aquecido	e	centrado	quando	nos	deparamos	com	um	alinhamento	
com	as	forças	espirituais.	Este	atento	estado	de	alinhamento	permite	um	aquecimento	
nas	relações	e	é	transmitido	ao	aluno	ou	cliente.	

Para	 exemplificar	 o	 conceito	 do	 pensar	 vivo	 e	 o	 ensino	 da	 Psicoterapia	
Antroposófica	apresento	um	relato	de	uma	aula.	

	
Relato	de	aula7	sobre	Os	Sete	Processos	Vitais	e	Os	Sete	Processos	do	Pensar	
	
Introdução	

Este	relato	visa	contar	a	experiência	de	ensinar	sobre	Os	Sete	Processos	Vitais	e	
sua	 relação	 com	 Os	 Sete	 Processos	 do	 Pensar 8 	no	 curso	 de	 Aperfeiçoamento	 em	
Psicologia	 Clínica	 e	 Antroposofia	 no	 Instituto	 Sedes	 Sapientiae	 de	 São	 Paulo.	 Esta	
instituição	tem	40	anos	de	existência	e	é	referência	na	prática	de	cursos	de	psicologia	
e	 psicanálise	 e	 atendimento	 psicológico	 em	 sua	 clinica-escola.	 Este	 curso	 é	 para	
psicólogos	 graduados	 e	 será	 ampliado	 e	 desenvolvido	 para	 se	 tornar	 uma	 pós-
graduação	na	área	da	Antroposofia	e	Psicologia.		

Esta	 aula	 é	 dada	 em	2	 etapas	 no	mesmo	dia,	 por	 volta	 de	 4	 horas.	 Uma	parte	
teórica	expositiva	que	é	ensinada	por	mim	e	uma	parte	de	atividade	expressiva	que	é	
ensinada	 por	 Renata	 Vieira	 Kolisch	 com	 a	 perspectiva	 artística.	 Tem	 a	 função	 de	
apresentar	aos	alunos	os	Sete	Processos	Vitais	em	conjunto	com	os	Sete	Processos	do	
Pensar	 e	 criar	 novos	 espaços	 de	 associações	 com	 outros	 conceitos	 que	 já	 foram	
trabalhados	 anteriormente	 no	 curso	 como:	 trimembração,	 quadrimembração,	 sete	
qualidades	planetárias,	doze	sentidos	e	outros.		

Na	 primeira	 parte	 da	 aula,	 relaciono	 cada	 fase	 dos	 Sete	 Processos	 Vitais	 e	 do	
Pensar	e	apresento	uma	imagem	de	um	pintor	e	assim	há	uma	parte	de	contemplação	
de	uma	obra	artística	e	uma	reflexão	com	relação	ao	conceito	apresentado.		

Na	segunda	parte,	a	professora	Renata	conta	um	conto	de	fadas	e	desenvolve	a	
atividade	 expressiva	 para	 se	 ampliar	 os	 conceitos	 e	 criar	 espaços	 de	 vivência	 do	
conteúdo.	Primeiro	conta-se	um	conto	de	fadas	que	é	escolhido	de	acordo	com	o	que	
percebemos	 da	 classe,	 sua	 maturidade	 e	 entendimento	 dos	 conceitos.	 Temos	
																																																								
6 Online Etymology Dictionary, 2010 – Douglas Harper 
7	Ver	ao	final	Nota	de	Agradecimento	sobre	a	criação	e	formato	do	curso.	
8	Conceito	desenvolvido	por	Thomas	Goebel,	publicado	em	artigo	escrito	pela	Dra	Sonia	Setzer,	Os	sete	
processos	vitais,	São	Paulo,	Brasil	:	Boletim	Sociedade	Antroposófica	No	58	e	59,	2010.	
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observado	que	varia	de	classe	para	classe	qual	o	conto	que	terá	mais	sentido	e	estará	
mais	 adaptado	 a	 alma	 daquela	 classe.	 Normalmente	 temos	 contado	 o	 conto	 de	
Chapeuzinho	Vermelho	dos	Irmãos	Grimm.	

	
A	aula	expositiva-	1a	parte	
	

Os	Sete	Processos	Vitais9	desenvolvidos	por	Steiner	 falam	de	sete	 fases.	A	1a	
fase	 é	 um	 início	 de	 um	 processo	 como	 o	 nascimento	 e	 a	 última	 culmina	 com	 o	
fechamento	de	um	ciclo.	Este	fechamento	impulsiona,	simultaneamente,	uma	abertura	
criativa	de	um	novo	ciclo.		

O	número	7	tem	como	cerne	o	movimento	e,	assim,	mantém	um	dinamismo.	
Quando	 este	 processo	 não	 está	 em	 movimento	 ou	 em	 harmonia	 pode-se	 gerar	 a	
estagnação	e	é	quando	começam	a	se	desenvolver	as	patologias	e	as	fixações	em	uma	
fase	ou	desequilíbrios	anímicos	e	físicos.	

Rudolf	Steiner	comenta	que	cada	um	dos	Doze	Sentidos10	estão	ligados	a	um	
âmbito	 do	 organismo	humano	 e	 são	 permeados	 igualmente	 pela	 vida.	 Quando	 nos	
aprofundamos	nesta	 observação	da	 vida	 através	 dos	 sentidos,	 percebemos	que	 ela	
pode	ser	diferenciada.	Ele	diz	que	não	existe	apenas	uma	forma	de	vida	e	que	podemos	
observá-la	fluir	através	dos	sentidos.	Seria	como	se	tivessem	sua	própria	região	e	que	
também	a	vida	poderia	fluir	e	perpassar	o	corpo	de	outras	maneiras.	Esta	forma	da	
vida	fluir	através	dos	sentidos	são	Os	Sete	Processos	Vitais.	Ele	diz	que	“	temos	que	
imaginar	os	doze	âmbitos	dos	sentidos	como	que	em	repouso	no	organismo.	A	vida,	
porém,	pulsa	no	organismo	e	é,	por	sua	vez,	diferenciada.”11		

					Assim,	observamos	que	o	macrocosmo	está	relacionado	às	doze	constelações	
fixas	e	aos	sete	planetas	e	o	microcosmo	aos	doze	sentidos	e	os	sete	processos	vitais.	
													Os	Sete	Processos	Vitais	estão	mais	relacionados	com	o	corpo	físico	e	etérico.	
Mas	nos	auxiliam	a	entender	o	corpo	astral	e	a	organização	do	eu.	Quando	se	relaciona	
Os	Sete	Processos	Vitais	com	Os	Sete	Processos	do	Pensar,	as	nuances	da	alma	ficam	
mais	evidentes	e	pode-se	trabalhá-las	psiquicamente.	Esta	área	de	observação	é	mais	
voltada	para	os	psicólogos.	

Sob	este	ponto	de	vista	podemos	enumerar	os	Sete	Processos	Vitais:	O	primeiro	
é	 a	 respiração,	 seguido	 do	 aquecimento,	 nutrição,	 secreção/excreção,	manutenção,	
crescimento	e	geração.	Os	Sete	Processos	do	Pensar	são:	atenção,	interesse,	absorção,	
questionamento,	 compreensão,	 enriquecimento,	 criação	 de	 ideias	 ou	 obras.	
Juntamente	 aos	 Sete	 Processos	 relaciono	 suas	 funções	 anímicas,	 os	 sentidos,	 os	
planetas	e	metais.	

	
	

																																																								
9	Steiner,	Rudolf	(1996).	Anthroposophy,	A	Fragment,	Hudson,	NY:	Anthroposophic	Press.	GA	45.	
10 Steiner, Rudolf (2007). Os Doze Sentidos e Os Sete Processos Vitais (7a Conferência proferida em 

Dornach em 12 de agosto de 1916). São Paulo: Ed. Antroposófica, 3a ed. GA 170. 
11 Idem nota 8, pg 18. 
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Em	 seguida,	 segue	 um	 exemplo	 das	 relações	 feitas	 em	 classe,	 sobre	 a	 1a	 fase	 dos	
processos	vitais:	

	
O	ar	é	o	principal	elemento	para	vivermos.	Quando	nascemos,	a	primeira	coisa	

que	 fazemos	é	respirar.	Esta	relação	 fluida	e	rítmica	com	o	meio	determina	muitas	
questões	 em	 nossa	 vida.	 A	 inspiração	 e	 a	 expiração.	 A	 contração	 e	 a	 expansão.	 A	
respiração	 é	 o	 1o	 sopro	 da	 atenção.	 Quando	 respiramos,	 trazemos	 o	 mundo	 para	
dentro	de	nós,	nos	relacionamos	e	então	ficamos	atentos	as	informações	que	vem	nele.	
A	atenção	vai	despertar	a	consciência.	O	sentido	que	se	relaciona	a	esta	1a	 fase	é	o	
sentido	da	audição.	Ouvimos	e	ficamos	atentos,	temos	foco,	consciência.	Ouvindo	as	
ondas	sonoras	podemos	navegar	em	consonância	com	a	vida.	

	
A	atenção	estrutura	o	pensar.	E	traz	a	qualidade	da	consciência	de	si	e	do	mundo.	

O	 planeta	 saturno	 rege	 esta	 1a	 fase.	 Se	 as	 forças	 desta	 primeira	 fase	 entrarem	 em	
desequilíbrio,	pode-se	criar	uma	imobilidade,	ou	egocentrismo,	assim	como	o	autismo.	
Se	não	estamos	focados,	atentos,	não	temos	consciência	e	podemos	ter	alucinações.	As	
forças	desta	primeira	fase	podem	ser	imaturas,	insuficientes,	e	podem	haver	imagens	
fragmentadas	e	limites	psíquicos	insuficientes	e	então	se	instalará	a	psicose.	

	
William	Bento	fala	sobre	esta	respiração:	

“Todo	nosso	sistema	dos	órgãos	dos	sentidos	pode	ser	considerado	um	processo	
de	respiração	das	percepções	sensoriais	para	dentro	da	nossa	vida	anímica.	Imagine	
a	inspiração	como	o	reino	da	percepção,	o	ar	retido	como	o	reino	dos	conceitos	e	a	
expiração	como	o	reino	no	qual	expelimos	o	não	essencial,	para	nutrir	nossa	alma.	
Desse	modo,	a	expiração	pode	ser	considerada	a	base	da	memória.	Essa	respiração	

Processos	
Vitais	 

Processos 
Pensar 

Funções Anímicas Sentidos Planetas Metais 

Respiração Atenção Consciência de si e do 
mundo 

Audição Saturno Chumbo 

Aquecimento Interesse Sensações conceitos 
relacionamentos 

Térmico Júpiter Estanho 

Nutrição Absorção Juízos Visão Marte Ferro 
Secreção/ 
Excreção 

Questionamento Julgamento Raciocínio Paladar Sol Ouro 

Manutenção Compreensão Memória 
Motricidade 
Emoções 

Olfato Vênus Cobre 

Crescimento Enriquecimento Biografia 
Personalidade 

Equilíbrio Mercúrio Mercúrio 

Geração Criação de ideia 
ou obra 

Autodesenvolvimento 
Consideração 

Movimento Lua  
Prata 
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da	alma	constrói	a	base	de	nossa	capacidade	de	construção	de	imagens	-	nossa	vida	
do	pensamento.	

(...)	Se	essa	respiração	da	alma	é	perturbada	e	não	ocorre	de	um	jeito	rítmico	e	
harmonioso,	 então	 a	 assinatura	 da	 psicose	 se	 estabelece	 na	 alma.	 Essa	
fragmentação	da	vida	anímica	aparece	na	inspiração	da	alma,	como	alucinações.”12	

	
A	obra	de	Rembrandt	de	1661,	

São	 Mateus	 e	 o	 Anjo	 pode	
representar	esta	fase.	A	inspiração	
do	anjo	no	ouvido	de	São	Mateus.	
Ele	 escuta	 a	 inspiração	
atentamente	e	pode	desenvolver	a	
consciência.	

	
	Assim,	sucessivamente,	se	

apresentam	as	outras	fases,	suas	
relações	com	os	sentidos	e	com	
obras	de	arte.	

	
A	atividade	expressiva-	2a	parte	
	
	Na	segunda	parte	da	aula,	escolhemos	um	conto	para	contar	e	damos	instruções	

precisas	 para	 que	 os	 alunos	 possam	 fazer	 um	 processo	 de	 sete	 passos	 na	 sua	
aprendizagem.	Esta	parte	será	a	da	vivência	do	processo.	

As	instruções	são	dadas	com	muita	clareza	pois	faz	parte	da	Arte	dos	Exercícios	
esta	 observação	 de	 como	 usar	 as	 palavras	 adequadas	 e	 precisas	 para	 o	 impulso	
anímico:13	
							1.Ouça	esta	história	atentamente	como	se	fosse	a	1a	vez.	
								Na	 instrução	muitas	vezes	está	a	dica	da	 fase	e	do	trabalho	a	ser	desenvolvido.	

“Ouça	atentamente	pela	1a	vez”.	Depois	de	contar	o	conto	segue	a	2a	instrução:	
						2.Que	parte	da	história	ficou	registrado	em	você?	Que	parte	mais	lhe	interessou?		
						3.	 Que	 atmosfera,	 que	 clima	 te	 inspirou	 esse	momento	da	história?	 (não	 são	 as	

imagens	nem	detalhes	presentes,	mas	emoções,	sentimentos,	as	qualidades	de	
alma	presentes,	que	cores	são	essas)		

						4.Traga	agora	a	imagem,	o	recorte,	os	elementos	do	momento	da	história	que	mais	
lhe	tocou	ou	registrou.	

						5.Observe	sua	imagem,	acrescente	detalhes,	elementos	que	possam	existir	em	seu	
registro	interno	que	não	necessariamente	existam	na	história.		

																																																								
12	Bento, William (2014).  Transtornos Mentais - Um olhar da Psicologia Antroposófica. São Paulo: Ed. 
Antroposófica, pg 74.	
13 Dekkers, Adrianus (2018). The Art of Exercising- a professional way to knowledge of man. Lecture at 
train-the-trainers-Course, Part 3, IFAPA (International Federation of Anthroposophic Psychotherapy 
Associations). 
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						6.Observe	sua	obra,	que	título	você	dá	a	essa	obra?	
						7.Conte	sua	história.		

Quando	o	processo	é	 individual	pode-se	pedir	para	que	o	 cliente	conte	uma	
nova	história	a	partir	do	que	ele	desenhou.	Quando	é	em	classe	com	os	alunos,	pode-
se	 recontar	o	 conto	e	pedir	para	que	 cada	um	coloque	a	 sua	 imagem	na	 sequência	
cronológica	da	história.	No	final,	temos	um	panorama	da	sequência	das	cenas	do	conto.		
	
Reflexões	sobre	ensinar	Psicoterapia	Antroposófica	
	

Na	 primeira	 parte	 da	 aula,	 quando	 relaciono	 cada	 fase	 dos	 Sete	 Processos	 e	
apresento	uma	pintura,	há	um	estímulo	à	contemplação	da	obra	e	uma	reflexão	com	
relação	ao	conceito	apresentado.	Observo	que	quando	apresento	a	 imagem,	muitas	
vezes	os	alunos	têm	insights	e	correlacionam	com	o	conceito.	Buscam	dentro	de	si,	
relações	 e	 representações	mentais	 que	 integrem	 as	 informações	 externas	 com	 seu	
repertório	 interno.	Este	processo	que	relaciona	um	conceito	externo	de	uma	forma	
dinâmica	com	a	vivência	anterior	de	um	aluno,	cria	a	formação	de	uma	nova	ideia,	de	
um	esquema	de	aprendizado	vivo.	

																																							Na	segunda	parte,	cada	etapa	é	desenvolvida	sem	muitas	explicações	para	que	o	
aluno	não	fique	preso	ao	raciocínio	mas	tenha	espaço	em	sua	alma	para	ouvir	a	história	
e	vivenciá-la	livremente.	Quando	terminam	as	instruções	e	o	aluno	já	desenhou	sua	
cena,	contamos	novamente	o	conto	e	quando	chegar	na	cena	desenhada	o	aluno	nos	
avisa.	 Assim,	 colocamos	 na	 lousa	 a	 sequência	 das	 cenas	 desenhadas	 pelos	 alunos	
recontando	a	história	e	depois	observamos	todos	juntos.	É	muito	interessante	depois	
de	uma	aula	teórica	com	conceitos	e	muitas	associações	ter	este	espaço	anímico	para	
que	ele	possa	se	expressar.		

Esta	sequência	pode	ajudar	a	 levantar	novas	questões	sobre	cada	 indivíduo,	
questões	pessoais	e	internas	e	também	sobre	a	maturidade	do	grupo,	suas	vivências	e	
aprendizado	dos	conceitos.		

Onde	tive	mais	dificuldade	de	ultrapassar	ou	entender	a	instrução	pedida?	Que	
fase	tive	mais	facilidade	de	passar?	Em	que	momento	me	fixei	e	não	consegui	ir	além	
no	conto?	Prestei	atenção	em	todos	os	detalhes	narrados?	Que	atmosfera	senti?		

Estas	reflexões	vêm	ao	encontro	da	ideia	de	Steiner	do	pensar	vivo.	Através	de	
uma	 dinâmica,	 percebemos	 questões	 pessoais,	 interagimos	 com	 o	 conhecimento,	
fazemos	insights,	despertamos	a	curiosidade	para	querermos	aprender	mais.	O	que	
me	tocou?	O	que	me	interessou	mais?	Steiner	fala	que	a	forma	de	aprender	é	através	
de	despertar	a	vontade.	E	para	isso,	o	professor	precisa	captar	o	que	há	de	mais	íntimo	
na	 natureza	 humana	 para	 que	 possa	 ressoar	 no	 aluno,	 tornar-se	 resolução	 e	
desenvolver	através	da	repetição	consciente.	Esclareço	que	são	inúmeras	as	relações	
que	podemos	fazer	com	esta	aula.	Esta	é	uma	apresentação	dos	Processos	Vitais	e	do	
Pensar	e	como	podemos	a	partir	dai	desenvolver	uma	metodologia	e	um	pensar	clínico	
para	clientes	e	também	para	se	ensinar	Psicoterapia	Antroposófica.	Observar	o	aluno,	
sua	 resposta,	 atenção	 com	 o	 que	 está	 aprendendo,	 é	 o	 1o	 sopro	 para	 se	 instalar	 a	
curiosidade,	desenvolver	 raciocínios,	 fazer	 insights	 e	por	 fim	 fazer	 transformações,	
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criar	 novas	 ideias,	 novos	 ciclos	 de	 processos	 e	 aprendizagem.	 Este	 processo	 da	
heptamembração	 pode	 ser	 aplicado	 a	 muitos	 processos	 da	 vida.	 Processos	 de	
entendimento	 em	 uma	 psicoterapia,	 em	 um	 projeto	 de	 trabalho,	 em	 um	
relacionamento	ou	ensino.	
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