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Reflexão Sobre o Veículo 
da Vida Sentimental

Participamos de um congresso 
cujo tema abordado foi o corpo 
astral. À partir desse tema, novas 
reflexões foram realizadas e aqui 
serão compartilhadas.

Sabemos que o desenvolvimento 
da criança é o ponto central da 
pedagogia Waldorf – da educação 
infantil ao ensino médio.

Rudolf Steiner nos diz: “Cada 
indivíduo está sujeito a um 
determinado desenvolvimento e 
apresenta capacidades diferentes 
na condição de criança, de homem 
maduro ou ancião”.

Parece óbvio esse pensamento, 
não é? Vamos caminhar um pouco 
mais sobre o que, aparentemente, 
nos parece óbvio.

Para cada fase do desenvolvimento 
temos um leitmotiv. Quando a 
mulher engravida, preparamos 
com alegria tudo o que acreditamos 
que irá suprir as necessidades 
de um recém-nascido : como 
será o parto, vestimenta, quarto, 
cuidados com a higiene do bebê, 
entre outros detalhes ; a mulher 
cuida da própria alimentação 
já pensando no seu bebê e no 
leite materno que começa a ser 
produzido no próprio corpo. No 
tempo previsto o bebê nasce e, 
logo nos preocupamos com a 
expressão desse corpo físico que 
acaba de nascer.

À partir desse nascimento, 
iniciamos uma nova gestação 
nesse primeiro setênio da criança: 
a gestação do corpo etérico ou 
corpo da vitalidade. A nutrição 
desse corpo diz respeito ao 
ambiente que essa individualidade 
está inserida : ritmo para o 
dormir e o acordar, aquisição de 
hábitos saudáveis no seu dia-a-
dia, cuidados com a alimentação ( 
lembrando que seu organismo está 
em formação) e, vale ressaltar, que 
a criança apreende o mundo ao seu 
redor através do fazer do adulto e 
sua postura interna diante desse 
mundo – ou seja: como um grande 
organismo sensório, a criança 
imita os cuidados que o adulto 
tem consigo próprio, com o outro, 
com a natureza, com o mundo.  
No livro Consultório Pediátrico,  
Michaela Glockler nos esclarece: 
”A capacidade corpórea de captar 
diretamente um processo por 
intermédio da percepção sensorial, 
e ao mesmo tempo de participar 
dele e de repeti-lo, é o resultado 
da inteligência que atua ainda no 
nível corpóreo.”   Para tanto, é 
necessário um exercício diário de 
apresentar para a criança que este  
”mundo é bom”. Esta tarefa que 
exige tanto de nós na atualidade, 
é o que nutre este corpo da 
vitalidade que está sendo gestado.

No final do primeiro setênio, a 
criança apresenta um pequeno 



despertar pelo mundo, muito 
bem representado em seus 
lindos desenhos; ela expressa um 
amadurecimento emocional e, 
também, um amadurecimento na 
sua motricidade dos pequenos e 
grandes músculos; sua memória se 
libera para o aprendizado escolar 
– assim nasce o corpo etérico, ou 
corpo da vitalidade e, a criança 
inicia sua escolaridade.

Estamos iniciando o segundo 
setênio, onde o mundo será 
apresentado às crianças  e, cada vez 
mais, se ampliará no seu caminho 
encarnatório, o ambiente no qual 
a criança está inserida. Agora, 
com o aprendizado das letras 
e números, a cada ano escolar, 
respeitando sua faixa etária e 
seu desenvolvimento, a criança 
estará cada vez mais próxima 
da linguagem dos adultos. Vale 
ressaltar que todas as vivências 
anteriores estão impregnadas no 
seu organismo corpóreo e na sua 
alma.

     Neste setênio estamos gestando 
o corpo astral ou corpo das 
sensações.

     Segundo Rudolf  Steiner: “O 
corpo astral é o portador de dores 
e prazeres, instintos , apetites, 
paixões, etc. O corpo astral é o 
veículo da vida sentimental.”

     Para nutrir esse corpo, a formação 
do sentimento e da índole tomam 
seu lugar. A vida afetiva nascente, 
mas ainda não cultivada, precisa 
de orientação bastante clara. 
Para tanto, é necessário permear 
de beleza a vida da criança, 

sendo que, todo esse cultivo do  
belo, passa pela concepção de 
belo dos adultos. Poderíamos 
então nos perguntar: - Mas o 
que é belo para as crianças? É a 
mesma vivência para os adultos? 
E o que é belo para os adultos, 
consequentemente é belo para as 
crianças? Bom... sabendo que todas 
as vivências ficam impregnadas 
no organismo corpóreo e anímico 
da individualidade, o belo carrega 
em si o que é bom ( vivência do 1º 
setênio). Precisamos ter a clareza 
de entender e adequar o que o 
mundo oferece como estímulo e, 
sentir se tem ressonância naquilo 
que acreditamos ser bom.  Analisar 
com profundidade os “modismos” 
que surgem em vários âmbitos 
da nossa vida, é um cuidado que 
poderemos ter na gestação do 
corpo astral.

     Quero compartilhar com vocês 
um convite que recebi de uma 
aluna, para subir numa grande 
árvore em frente a casa dela – aliás 
duas árvores entrelaçadas com 
grandes galhos. Posso dizer que 
foi incrível! Uma vivência plena de 
alegria e desafios: subir, descer, 
me equilibrar, medir o tamanho do 
espaço, confiar nas dicas do outro, 
olhar do alto, deitar na árvore, 
enfim...compartilhar. Uma vivência 
rica para o desenvolvimento dos 
sentidos inferiores (segundo 
a pedagogia Waldorf são 12 
sentidos, sendo que os inferiores 
são: equilíbrio, tato, movimento, 
vitalidade). Fiquei sentindo aquela 
sensação gostosa por uns quatro 
dias. Eu me senti nutrida e, 



certamente deve ser assim que as 
crianças se sentem.

     A natureza é uma das possibilidades 
de nutrição. Correr, pular corda, 
andar de bicicleta, brincar de 
barro, cantar, soltar pipa, apostar 
corrida, brincar com bola, bolinha 
de gude, pular amarelinha, falar 
parlendas e trava-línguas, pular 
elástico, balançar, nadar, brincar 
de escolinha, cozinhar, criar, 
contar histórias, fazer passeios, 
plantar, colher, costurar, brincar 
de roda, furar ondas do mar ... 
Imaginem quantas possibilidades!

     Cuidar da gestação do corpo 
astral, é ter o tempo para viver 
experiências que nos darão a 
sustentação na construção do 
processo afetivo.  Fiquem atentos 
para não oferecerem a seus filhos 
apenas aula, aula, aula no período 
extracurricular.  É necessário 
lembrar que no final desse setênio, 
nascerá o corpo astral em plena 
adolescência. Quanto maior o 
isolamento provocado pelas telas, 
pelos excessos e ausências, maior 
a dificuldade nos relacionamentos. 
Quanto maior a interação entre 
pais e filhos, entre irmãos, entre 
amigos, tanto melhor. Precisamos 
do outro para nos perceber. É na 
convivência que construímos o 
olhar solidário, amoroso, olhar 
que tanto nos falta hoje em dia. 

 Quero perguntar pra vocês: Já 
rolou na grama com seu filho, com 
sua filha? Já pulou na piscina de 
qualquer jeito, fazendo palhaçada? 
Já tomou um delicioso banho de 
chuva com as crianças? Já juntou 

todos na sua cama na hora de dormir 
e contou uma história? E guerrinha 
de travesseiro? Já gargalharam 
ou choraram juntos? Já viram um 
pôr de sol? Já se lambuzaram de 
sorvete? Já trocaram confidências? 
Já visitaram um museu divertido?

     Muito poderíamos abordar sobre 
esse segundo setênio. Aqui está 
uma simples reflexão, para aquecer 
o pensamento  nas reflexões de 
cada um. Apenas lembrem-se de 
se perguntarem: o que tenho feito 
para nutrir a vida sentimental dos 
meus filhos?

RESSOAM OS SINOS
Admira a beleza,

defende a verdade,
venera a nobreza, 

escolhe a bondade!
Assim é que o homem

será conduzido
às metas na vida;

aos retos caminhos
na hora em que age;
à paz, quando sente;
à luz, quando pensa;
e aprende a confiar
na regência divina
de tudo o que há
no vasto Cosmo,
no fundo d’alma.
(Rudolf  Steiner)

Bia Guida

Professora do 5º ano 
e mãe do 11ºano



Cartinhas ao Papai Noel

Pessoal, quem quiser ir nos correios e pegar umas das 
17 milhões de cartinhas de crianças e ser o Papai Noel 
delas, já podem. Tem pedidos inacreditáveis. Crianças 
pedindo um PANETONE, uma blusa de frio para a avó, 
caderno, lápis e borracha para estudar.

  É só pegar a carta e entregar o presente no correio mais 
próximo até o dia 9 de Dezembro. O próprio correio se 
encarrega de fazer a entrega! Se puderem DIVULGAR 
seria ainda melhor. Um gesto tão simples pode fazer 
total diferença na vida dessas crianças!

Fazer uma criança feliz não tem preço.



Edital de Contratação

A Escola Waldorf João Guimarães Rosa, abre processo 
seletivo para contratação para o ano de 2020:

Professor de classe para o 1º ano do Ensino 
Fundamental

• Licenciatura em Pedagogia

• Formação em Pedagogia Waldorf (ou em curso)

• Experiência em Pedagogia Waldorf (desejável)

Processo de seleção:

1ª Etapa: Envio de Currículo até 10 de novembro 2019.

O currículo e carta de intenção com breve resumo 
biográfico, devem ser enviados para o endereço de  
e-mail: admescolar@waldorfribeirao.org

2ª Etapa: Seleção dos currículos e entrevistas 
individuais – Os candidatos selecionados serão 
chamados para entrevistas em data a ser comunicada
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Agenda

Novembro

15: Proclamação da República
15 a 17: Seminário Pedagogia Waldorf
18: Reunião do Conselho de Pais
19: Dia da Bandeira
21 a 24: Teatro do 8º Ano
23 e 24: Curso Livre de Pedagogia Curativa

Dezembro

1: Exposição Pedagógica e Bazar Natalino 
6: Teatro de Pastores
6: Nicolau - Comemoração Interna
6: Encerramento do Ano Letivo
9 a 18: Recuperação
24/12/2019 a 1/1/2020: Recesso Administrativo
25: Natal


