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Rir é arriscar-se a parecer louco.
Chorar é arriscar-se a parecer sentimental.
Estender a mão é arriscar-se a se envolver.

Expor seus sentimentos é arriscar-se a expor o seu eu verdadeiro.
Expor suas idéias e sonhos em público é arriscar-se a perder.

Viver é arriscar-se a morrer.
Ter esperança é arriscar-se a sofrer decepção.

Tentar é arriscar-se a falhar.

Mas
é preciso correr riscos.

Porque o maior azar da vida é não arriscar nada...
Pessoas que não arriscam, que nada fazem, nada são.

Podem estar evitando o sofrimento e a tristeza.
Mas assim não podem aprender, sentir, crescer, mudar, amar, viver...

Acorrentadas às suas atitudes, são escravas, abrem mão da sua liberdade.
Só a pessoa que arrisca é livre...

"Arriscar-se é perder o pé por algum tempo.
Não se arriscar é perder a vida."

Sören Kierkegaard



Resumo

Objetiva-se,  neste  estudo,  apontar  possíveis  contribuições  da  obra  de  Rudolf  Steiner  à 

integralidade  na  formação  médica.  A integralidade,  como  princípio  do  Sistema Único  de 

Saúde, tem se apresentado como um importante eixo orientador de propostas de mudança na 

educação médica no Brasil. De difícil definição, tem-se optado por tomá-la como “imagem 

objetivo”, que remete a teorias e práticas que almejam superar um reducionismo biomédico na 

saúde,  pautando  na  formação  a  inclusão  e  articulação  de  dimensões  do  humano  como  o 

psicológico,  social,  cultural  e  espiritual.  Tomou-se como hipótese  da presente  pesquisa  a 

possibilidade de racionalidades médicas alternativas e complementares contribuírem para a 

elaboração  de  orientações  pedagógicas  que  visem  superar  os  limites  do  reducionismo 

biomédico.  Realizou-se  um  estudo  de  caso  com  a  racionalidade  médica  medicina 

antroposófica. Rudolf Steiner foi fundador da antroposofia, uma abordagem da natureza e do 

ser humano, que reúne um método próprio de conhecimento amplamente inspirado nas obras 

científicas do poeta alemão Johann Wolfgang von Goethe. Nesta pesquisa, foi desenvolvido 

um estudo hermenêutico da obras de Steiner voltadas para a medicina, em conjunto com suas 

principais obras filosóficas. Foi elaborada uma síntese de suas críticas e indicações à medicina 

e à formação médica de seu tempo, tendo sido identificadas quatro proposições principais: 

uma crítica ao modelo de ciência materialista que pode ser ampliada a partir dos princípios da 

antroposofia  e de uma fenomenologia de base goetheana;  uma aplicação destes princípios 

fenomenológicos  à  compreensão  do  processo  saúde-adoecimento;  uma  aplicação  destes 

princípios  à  pesquisa  de  novos  tratamentos;  a  proposta  de  um  desenvolvimento  moral 

indissociável  do  desenvolvimento  técnico  e  científico.  Em  seguida,  desenvolveu-se  uma 

análise de como as posições de Steiner podem dialogar com desafios contemporâneos de um 

ensino médico pautado pela integralidade. Desta análise, apontaram-se oito contribuições: a 

problematização do papel  do conhecimento  científico hegemônico na formação médica;  o 

desenvolvimento  de  novas  formas  de  se  fazer  ciência  em  medicina;  a  integração  de 

conhecimentos não-científicos à formação; o ensino fenomenológico de ciências biomédicas; 

a  análise  crítica  das  abordagens  terapêuticas  convencionais;  a  contribuição  de  outras 

racionalidades  médicas  à  terapêutica;  a  integração  entre  formação  científica  e  formação 

moral; o debate em torno de horizontes morais para a formação médica. A obra de Steiner, 

quando  tomamos  a  educação  médica  também  como  processo  de  formação  humana, 

apresentou-se como uma referência para o debate e o encontro de alternativas para difíceis 



questões  deste  campo,  em  especial,  para  as  relações  entre  os  seus  fundamentos 

epistemológicos, éticos e morais.

Palavras-chave: educação médica, ética médica, antroposofia, integralidade, Rudolf Steiner.



Abstract

The aim of this study is to point out possible contributions of Rudolf Steiner’s work to the 

integrality  in  medical  formation.  Integrality,  as  a principle  of  the Brazilian  Public  Health 

System,  has emerged as an important  guiding principle  of changing proposals in medical 

education in Brazil. As it is difficult to be defined, integrality has been taken as an “objective 

image” that points to theories and practices that aim to overcome the biomedical reductionism 

in  health,  including  and  articulating  the  psychological,  social,  cultural  and  spiritual 

dimensions  of  human  being.  The  hypothesis  of  this  research  is  that  complementary  and 

alternative medicines can contribute to pedagogical orientations that may overcome the limits 

of biomedical reductionism. A case study is developed with anthroposophic medicine. Rudolf 

Steiner was the founder of anthroposophy, an approach to nature and human being based on a 

specific method of knowledge broadly inspired by the scientific works of the German poet 

Johann  Wolfgang  von  Goethe.  In  this  research,  we  perform a  hermeneutic  study  of  the 

medical works of Rudolf Steiner, together with his main philosophical works. A synthesis of 

his critics and suggestions was elaborated and we indentified four main proposals: a critic to 

the materialistic science model that may be broadened by the principles of anthroposophy and 

by a goethean based phenomenology; an application of these principles to the understanding 

of health-illness process; an application of these principles to the research of new treatments; 

the integration of moral development and scientific-technical learning. Then, we developed an 

analysis of how the positions of Steiner can deal with contemporary challenges of a medical 

education guided by integrality. This analysis pointed to eight contributions: questioning the 

hegemonic role of scientific knowledge in medical training; the development of new ways of 

doing  science  in  medicine;  the  integration  of  non-scientific  knowledge  to  training;  the 

phenomenological  teaching  of  biomedical  sciences;  the  critical  analysis  of  conventional 

therapeutic approaches; the contribution from complementary and alternative medicines to 

therapy;  the  integration  of  scientific  education  and moral  formation;  the debate  on moral 

horizons for medical training. Steiner's work, when we take the medical education as a human 

formation process, appears as a reference for the debate and for the search of alternatives to 

difficult issues of this field, in particular to relations between their epistemological, ethical 

and moral foundations.

Key-words: medical education, medical ethics, anthroposophy, integrality, Rudolf Steiner.
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1. Introdução 
 

Concede-me força de coração e de mente, 
para que ambos possam estar prontos a 
servir os ricos e os pobres, os bons e os 
perversos, amigos e inimigos, e que eu 

jamais enxergue num paciente algo além de 
um irmão que sofre. Se médicos mais 

instruídos que eu desejarem me aconselhar, 
inspira-me com confiança e obediência para 

reconhecê-los, pois notável é o estudo da 
ciência. A ninguém é dado ver por si mesmo 

tudo aquilo que os outros veem. 
 

Moses Ben Maimon 
 

Diferença, dor, sofrimento, adoecimento, envelhecimento, morte... São realidades que, 

quer nos agrademos ou não, traduzem parte fundamental do que constitui nossa própria 

experiência humana. Porém, esta não é uma tomada de consciência tranquila. Estas realidades 

não se apresentam sem despertar incômodo e inquietação profundos, sem mobilizar reflexão e 

ação. A humanidade tem lidado de diversas formas com estas questões, numa ampla 

multiplicidade cultural e histórica. A filosofia, a religião, a arte e a medicina são alguns dos 

caminhos que são ensaiados até os dias de hoje para reagir a estas situações-limite de nossa 

existência (JASPERS, 1993; FERRY, 2008). Entretanto, a medicina, especialmente desde que 

assumiu o papel de representante da racionalidade científica moderna1 nestas questões, tem 

ocupado um lugar de hegemonia entre estes modos de lidar com as situações-limite. Esta 

hegemonia é constatada, por exemplo, nos estudos sobre o fenômeno da medicalização social 

(TESSER, 2006) que demonstram como o espaço de outros modos de compreensão do 

sofrimento é progressivamente tomado pela ciência médica na sociedade contemporânea. 

Porém nem sempre a medicina foi ou mesmo é tão científica – nos termos da 

modernidade – quanto parece ser. A medicina, em suas raízes, pode ser designada como um 

                                                 
1 Luz caracteriza a racionalidade científica moderna como “um pan-racionalismo, tanto na ordem do objeto 
(‘Natureza’, ‘mundo’, ‘coisas’) como na ordem do sujeito (‘homem’)” (LUZ, 2004, p. 55). A autora a descreve como 
uma busca de tentar explicar, modificar e controlar a realidade, a partir do distanciamento, da fragmentação, da 
experimentação e da introdução de um discurso de causalidade lógica, linear e previsível no mundo. “Um 
racionalismo filosófico, é verdade, mas também social, que funciona como estrutura epistemológica de explicação e 
ordenação dos seres e do mundo e como princípio moral das relações entre os homens e as coisas, e dos homens 
entre si.” (LUZ, 2004, p. 59). 
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conjunto integrado de saberes e técnicas destinadas a diminuir o sofrimento físico e mental 

humano. Não representou de início oposição ao saber mitológico ou religioso, como podemos ver 

na oração do médico e filósofo judeu Moses Ben Maimon, conhecido também como Maimônides 

(JORGE-FILHO, 2010), do século XII. Também não se tornou sinônimo de um conhecimento 

bem-intencionado, despolitizado ou sem historicidade, só porque se anunciou em alguns casos 

mais racional e menos submisso às instituições religiosas. Após a filosofia de Nietzsche (2001), é 

inadequada qualquer referência às luzes da razão que ignore como alguns de seus usos 

permearam e permeiam relações de poder, de exclusão e opressão na sociedade.  Entretanto, a 

medicina pode significar um conjunto de conhecimentos e práticas abertos a críticas e 

reformulações que integram uma busca franca pelo melhor cuidado possível diante da 

experiência humana de sofrimento (AYRES, 2004). É esta a aproximação proposta por este 

estudo. 

Se cabe a um ser humano tentar aliviar o sofrimento de outro é uma pergunta que cada 

pessoa deve avaliar pessoalmente e a sociedade também o deve, coletivamente, na medida em 

que pode-se pensar também numa sociedade cuidadora. Por um lado, as respostas podem recorrer 

a categorias como liberdade e amor, que, a partir de um uso superficial e auto-explicativo, 

dispensem qualquer tipo de análise. Por outro, tocam dilemas concretos bastante difíceis. O 

posicionamento ético que alicerça as reflexões a seguir é que, sim, cabe tentar aliviar o 

sofrimento e tomar o cuidado como um dos modos de ser do humano (AYRES, 2004). E cabe 

também que isso possa ser exercido de forma leiga enquanto ocupação social específica. Por isso, 

esta pesquisa se coloca dentro de uma defesa, preenchida de condições e ressalvas, de um saber-

fazer2 como a medicina. 

Sem negar as inúmeras crises, das quais se compartilhará brevemente mais adiante, o 

autor do presente trabalho sustenta sua opção de vida por ser médico. Todavia a pergunta motriz 

deste estudo é se é possível uma forma de exercer a medicina distinta daquela que se tornou 

hegemônica em nossa sociedade. É possível uma medicina permeada de filosofia, arte, política, 

pedagogia, espiritualidade e que reconheça também seus limites diante destes saberes? No seu 

cerne, pergunta-se também: como poderiam ser formados médicos com um olhar e um agir mais 

                                                 
2 A exemplo de outros trabalhos, como Koerich et al (2007) e Dimenstein e Camuri (2010), utiliza-se a expressão 
“saber-fazer” para designar áreas do conhecimento humano que são indissociáveis de uma prática na natureza ou em 
sociedade, como é o caso da medicina e de outras áreas de saúde. 
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integrais? Estas questões, por sua vez, encontraram eco nas pesquisas que têm se desenvolvido no 

Brasil sobre integralidade e formação médica. 

 

1. 1. Um saber-fazer desintegrado 

 

A integralidade como um eixo orientador da formação profissional em saúde tem sido um 

importante tema de pesquisa nos últimos dez anos. Há diversos estudos (LAMPERT, 2004; 

FEUERWERKER; CECCIM, 2004; PINHEIRO; FERLA; SILVA JUNIOR, 2004; AZEVEDO; 

VILAR, 2006; MACHADO et al, 2007) e duas importantes publicações coletivas (PINHEIRO; 

CECCIM; MATTOS, 2005 e 2006) que apresentam os resultados de pesquisas teóricas e 

empíricas dirigidas especificamente ao tema, algumas referentes à educação profissional na saúde 

em geral, outras mais especificamente à educação médica. Esta ênfase na integralidade resulta da 

preocupação atual no campo3 teórico-prático da saúde com a urgente necessidade de superação de 

um determinado modo de saber-fazer, a biomedicina ou modelo biomédico, que, ao longo do 

século XX, se tornou hegemônico diante do sofrimento físico e mental, individual e coletivo, em 

nossa sociedade. 

Autores como Canguilhem (1995), Foucault (2004), Illich (1975), Gadamer (2002), além 

de pesquisadores brasileiros contemporâneos, como Barros (2007), Barros (2008), Camargo Jr. 

(2003b), Luz (2004, 2005), Martins (2003), Pelizzoli (2007) apontam que, na trajetória dos 

séculos XIX e XX, o cuidado com a saúde dos seres humanos se instituiu principalmente através 

de práticas que objetivavam a identificação, tratamento e prevenção de certos padrões de 

alterações observados na anatomia, fisiologia e, mais recentemente, na citologia e bioquímica, de 

corpos humanos doentes. Estes padrões foram o substrato empírico para a construção das 

identidades do que hoje tão usualmente denomina-se de doenças. Esta abordagem é referida por 

alguns destes autores como Biomedicina (CAMARGO JR, 2003b), ou também Modelo ou 

Paradigma Biomédico (BARROS, 2008). Na construção deste modelo, tornou-se hegemônico o 

entendimento de que as práticas do campo da saúde deveriam ser orientadas por uma ciência 

médica, que toma como seu objeto principal de estudo tanto as manifestações físicas e 

mensuráveis das doenças, quanto os possíveis métodos de intervenção neste processo. O 

                                                 
3 Campos define campo como “um espaço de limites imprecisos onde cada disciplina e profissão buscariam em 
outras apoio para cumprir suas tarefas teóricas e práticas.” (CAMPOS, 2000, p. 220). 
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tratamento é reduzido às vias farmacológica, biológica ou anatômica, isto é, a substâncias 

químicas, agentes biológicos isolados artificialmente ou cirurgias. Esta postura, dita científica, na 

medicina, admite como secundária ou até mesmo derivada desta realidade física, as expressões 

espirituais, mentais, emocionais e sociais, deste estado de adoecimento. No caso brasileiro, a 

educação médica priorizou desde a década de 40, a capacitação do médico para padronizar e 

realizar estas ações dirigidas muito mais às doenças do que às pessoas doentes: 

 

Na década de 1940, um esforço cientificista da educação (ciência do ensino) se 
identifica com o movimento reformador americano representado pelo Relatório 
Flexner. Uma flexnerização da formação e do exercício profissional em saúde 
marca a presença da ciência no ensino das profissões de saúde e sua 
disciplinarização, inclusive pela departamentalização nas escolas, agrupando 
cadeiras e cátedras de ensino. Justifica a construção, reforma e ampliação dos 
laboratórios, principalmente hospitais próprios (hospitais-escola), registrando 
um movimento que vigora isolado até o final dos anos 60, com eixo na prática 
individual e na formação orientada pelo modelo curativista das doenças. 
(CECCIM; CARVALHO, 2005, p. 79). 
 

O documento Medical Education in the United States and Canada – A Report to the 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, também conhecido Relatório Flexner, foi 

publicado em 1910 e resultou de uma pesquisa avaliativa e propositiva sobre a qualidade das 

escolas médicas dos Estados Unidos e Canadá, desenvolvida pelo educador norte-americano 

Abraham Flexner e encomendada pela Fundação Carnegie. Entre as principais conclusões deste 

documento se destacam: 

 

 [...] expansão do ensino clínico, especialmente em hospitais; vinculação das 
escolas médicas às universidades; ênfase na pesquisa biológica como forma de 
superar a era empírica do ensino médico; vinculação da pesquisa ao ensino; 
estímulo à especialização médica e controle do exercício profissional pela 
profissão organizada. (p.238, MENDES, 1999). 
 

A implementação das orientações do relatório Flexner no ensino médico dos Estados 

Unidos foi fortemente apoiada com recursos financeiros de fundações privadas norte-americanas 

(MENDES, 1999; PAGLIOSA; DA ROS, 2008), tornando-se uma referência de estruturação do 

ensino médico em nível internacional, tendo inclusive influenciado decisivamente o 

direcionamento desta formação profissional no Brasil.  
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O modelo biomédico, com uma explicação predominantemente biológica do processo de 

adoecimento-cura (biologicismo), e por sua vez um entendimento apenas mecânico, como 

máquina, do fenômeno da vida (mecanicismo)4,  tem na adoção dos princípios orientadores 

derivados do relatório Flexner um de seus principais alicerces de construção (MENDES, 1999; 

BARROS, 2008, CAMARGO JR, 2003b)5. A “flexnerização” centralizou a formação médica no 

aprendizado de um extenso currículo de disciplinas derivadas da biologia aos moldes da 

cientificidade moderna e da aplicação destas ciências ao funcionamento físico-químico do corpo 

humano e à identificação (diagnóstico) e correção (tratamentos) de irregularidades neste 

funcionamento. Uma pequena e totalmente dissociada parte do currículo era dirigida à 

compreensão de mecanismos sociais e políticos, capazes de influenciar na epidemiologia e nas 

medidas coletivas de contenção das doenças estudadas (CECCIM; CARVALHO, 2005). No 

entanto, este modelo de atenção e educação em saúde apresentará, na medida em que se tornou 

hegemônico, suas próprias limitações: 

 

[...] a insatisfação de pacientes e médicos, os custos crescentes de tratamentos e 
exames, a formação inadequada de recursos humanos, o mercantilismo e a 
competição entre os próprios profissionais da área, a precariedade dos 
programas de saúde, etc. – problemas graves e complexos, que, entretanto, 
parecem se banalizar, dada a frequencia com a qual somos confrontados com 
eles no cotidiano (GUEDES; NOGUEIRA; CAMARGO JR., 2006). 

 

                                                 
4 Entre outras características do modelo biomédico/flexneriano podemos citar: a fragmentação dos inúmeros 
elementos constituintes do processo de adocecimento-cura, incluindo os órgãos e sistemas do corpo humano (a 
especialização), o centramento do agir em saúde nos procedimentos diagnósticos e de intervenção terapêutica 
(tecnificação) e o direcionamento destes procedimentos prioritariamente ao tratamento das doenças (curativismo) 
(MENDES, 1999, p.238-239). 
5 Diversos autores utilizam termos como “flexneriano” ou “flexnerização” para designar a face pedagógica do 
modelo biomédico (CECCIM; CARVALHO, 2005; LAMPERT, 2004) ou mesmo no lugar de paradigma biomédico 
(MENDES, 1999). Este fato é parcialmente questionado por outros autores que reconhecem aspectos positivos dos 
desdobramentos do Relatório Flexner, como um nivelamento de melhor qualidade das instituições médicas de ensino 
nos Estados Unidos, que se desdrobrou mundialmente (PAGLIOSA; DA ROS, 2008). 



16 
 

 
 

1.2. Caminhos da integralidade 

 

A necessidade de transformações nos modelos de atenção à saúde, que se intensificou no 

Brasil e no mundo a partir de finais da década de 706, tem repercutido inevitavelmente na busca 

por mudanças na formação profissional médica (CECCIM; CARVALHO, 2005; CUTOLO; 

DELIZOICOV, 2003; MARINS et al, 2004). Vale destacar, por exemplo, os esforços realizados 

na construção de uma área de atuação específica dentro da medicina, a Medicina de Família e 

Comunidade (MFC)7, e no campo da saúde em geral, o fortalecimento da Atenção Primária à 

Saúde (APS)8. Ainda que reféns da racionalidade científica moderna, cuja apresentação atual tem 

sido a da medicina/práticas de saúde baseadas em evidências9, tanto a MFC como a APS 

reconhecem e tentam integrar aos seus processos de trabalho aspectos psicológicos e sociais do 

adoecimento e do cuidado.  

 Não obstante seja uma idéia bastante polissêmica, capaz de provocar diversos sentidos e 

implicações, o conceito de Integralidade tem sido tomado como uma referência fundamental para 

inspirar e pautar as análises e proposições acerca da educação nos cursos de graduação em Saúde 

em nosso país. Mais especificamente na graduação médica esta constatação não é distinta, 

chegando-se a apontar este conceito como base de um novo paradigma educacional médico, “o 

paradigma da Integralidade” (LAMPERT, 2004). 

Parte do potencial inovador que o conceito de integralidade traz tanto para a formação 

quanto para a prática médica advém de sua própria indefinição (CAMARGO JR, 2003a). Chegar 
                                                 
6 Podemos propor como marco histórico destas mudanças a promulgação da Declaração da Conferência 
Internacional sobre Cuidados Primários da Saúde, Alma-Ata, URSS, 1978. (DECLARAÇÃO DE ALMA-ATA, 
2001). 
7 A Organização Mundial dos Médicos de Família (WONCA) define o médico de família e comunidade como “o 
profissional responsável por proporcionar atenção integral e continuada a todo indivíduo que solicite assistência 
médica, podendo mobilizar para isto outros profissionais da saúde, que prestarão seus serviços quando for  
necessário. Aceita qualquer pessoa que solicite atenção, ao contrário de outros profissionais ou especialistas, que 
limitam a acessibilidade de seus serviços pela  idade, sexo e/ou  diagnóstico dos pacientes. Atende o indivíduo no 
contexto da família e a família no contexto da comunidade de que faz parte. É competente clinicamente para 
proporcionar a maior parte da atenção que necessita o indivíduo, considerando sua situação cultural, sócio-
econômica e psicológica” (ARIAS-CASTILLO et al, 2010) 
8 Atenção Primária à Saúde é “uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder de forma 
regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações 
preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades” (MATTA; MOROISINI, 2006; p. 23) 
9 A busca de evidências nas práticas em saúde pode ser definida como “processo de sistematicamente descobrir, 
avaliar e usar achados de investigações como base para decisões clínicas” (ROSENBERG; DONALD apud 
CASTIEL; PÓVOA, 2001). Trata-se de tomar como referência fundamental para o agir em saúde pesquisas 
científicas, cujo grau de relevância aumenta proporcionalmente à significância estatística do estudo de base. (AMB; 
CFM, 2011). 
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a uma explicação final e única de integralidade seria recair numa lógica de modelos ideais que 

tem se demonstrado insatisfatória nas propostas de organização do cuidado com a saúde em 

nossas sociedades (PINHEIRO; LUZ, 2003). A integralidade representa a possibilidade de abrir, 

sem limites pré-estabelecidos, as teorias e práticas sanitárias ao maior número possível de modos 

de relação entre o humano, o adoecer e o cuidar, tanto para aqueles modos já experimentados e 

até certo ponto institucionalizados, quanto para os que permanecem marginalizados e outros 

ainda a serem inventados ou descobertos, em nossas sociedades. 

No entanto, não se trata de uma abertura indiscriminada, irreflexiva, neutra, mas que 

depende de uma construção histórica, coletiva e individual, das relações entre saber e poder 

vigentes em nossa realidade social. A integralidade não tem como escapar de ser um reflexo de 

nossos discursos sobre verdade, poder, valores, enfim, de traduzir para o campo da saúde e da 

educação profissional em saúde as diferenças e semelhanças entre as nossas experiências sobre o 

que é próprio ou não à nossa cultura e à nossa mesma humanidade. Integralidade pode ser 

entendida neste caso: 

 

[...] como uma noção constitutiva e constituinte de saberes e práticas com 
potência para superar a modelagem do ensino e dos serviços centrados em 
procedimentos, com usuários interpretados como ‘saco de órgãos’ ou simples 
território onde evoluem os quadros fisiopatológicos, nos quais os adoecimentos 
são enfrentados como eventos apenas biológicos (doença como história natural). 
(PINHEIRO; CECCIM, 2005, p. 15-16). 

 

Esta outra abordagem desejada é expressa nas próprias diretrizes curriculares nacionais 

para os cursos de graduação em Medicina da seguinte forma: 

 

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 
egresso/profissional médico, com formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva, capacitadas a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de 
saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade 
da assistência com senso de responsabilidade social e compromisso com a 
cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano. (BRASIL, 2001, 
grifos nossos). 

 

Enquanto mudança nos saberes que orientam a educação médica, a integralidade tem sido 

proposta como uma inversão de sentido nas relações entre a teoria e a prática. O objetivo de 
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ações orientadas pela integralidade é a experiência do cuidado, isto é, de que usuários, 

profissionais e alunos se experimentem acolhidos, reconhecidos e interpelados, na forma como se 

constituem enquanto sujeitos em suas próprias vidas (PINHEIRO; CECCIM, 2005). Isto exige 

que, mais do que adequar as pessoas a modelos explicativos do processo saúde-doença, sejam 

disponibilizadas diversas ferramentas teóricas e práticas de interação com a experiência subjetiva 

do usuário para produzir as melhores condições de cuidado possíveis numa dada prática de 

atenção à saúde. Ocorre um resgate da importância das questões não-biológicas do ser humano no 

processo saúde-doença, como seus aspectos psicológicos, históricos, sociais, econômicos, 

culturais, políticos, éticos e espirituais. 

 

1.3. Desafios da integralidade 

 

Num sentido mais epistemológico, a integralidade nos coloca inevitavelmente diante das 

delicadas questões que implicam as relações entre ciências naturais, sociais e humanas e entre 

ciência e saberes não-científicos. Na leitura das referências bibliográficas estudadas sobre a 

integralidade na educação dos profissionais em saúde, observamos que as principais 

contribuições sobre estas relações se encontram dentro de uma matriz teórica marcadamente 

influenciada pelo pensamento de autores como Gramsci, Foucault, Guattari, Deleuze, que, por 

sua vez, são profundamente alicerçados nas revoluções do conhecimento humano trazidas por 

Nietzsche, Marx e Freud. As contribuições destes autores para a construção e reconstrução da 

integralidade são imprescindíveis e far-se-á uso delas para estabelecer algumas pontes com nossa 

pesquisa mais adiante. 

No entanto, parte-se neste estudo da observação de uma restrição epistemológica a que as 

reflexões e proposições acerca da integralidade na formação médica têm se limitado.    

Permanece em si mesmo pouco contestado este conjunto de saberes e fazeres “duros” da 

Medicina que dizem respeito à compreensão do corpo humano, de seu funcionamento, suas 

transformações e dos possíveis modos de intervenção (MEHRY, 2002; SILVA JUNIOR; 

PONTES; HENRIQUES, 2005). Mesmo na produção de conhecimento pautada pela 

integralidade, parece estar “blindado”, apenas colocado como incompleto, justamente o núcleo 

duro do modelo biomédico, isto é, um viés de percepção que enxerga as manifestações corporais 

do adoecimento, orientado pela busca do processo físico-químico-biológico que subjaz a estas 
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manifestações. Ainda é neste modelo de compreensão que se encontra o foco mais potente de 

intervenção para a resolução ou abrandamento do sofrimento que caracteriza o processo de 

adoecimento. Este núcleo de saberes e de tecnologias para o diagnóstico e a terapêutica pode ter 

sua dureza “aliviada” no momento de sua aplicação, por ser condicionada ou remodelada por 

saberes e tecnologias “leves” (MEHRY, 2000) que podem ser fornecidas pelas compreensões da 

subjetividade humana das variadas correntes das ciências humanas e sociais, por exemplo, da 

psicanálise, do materialismo histórico-dialético, do existencialismo, etc. Todavia, verifica-se uma 

ampliação dos recursos teórico-práticos, mas não necessariamente uma transformação da postura 

epistemológica de que o médico ou a médica dispõe: 

 

Uma reorientação dos cursos de formação em saúde para a integralidade implica 
ampliação dos referenciais com que cada profissional de saúde trabalha na 
construção de seu repertório de compreensão e ação, e ao mesmo tempo, o 
reconhecimento da limitação da ação uniprofissional para dar conta das 
necessidades de saúde de indivíduos e de populações. Duas questões acopladas: 
(1) ampliar o referencial de saberes e práticas com os quais cada profissional 
estuda e trabalha e (2) não posicioná-los isoladamente na ação de saúde, 
firmando o trabalho em coletivos organizados de produção de saúde. (CECCIM; 
CARVALHO, 2005, p.78). 
 

Sem negar a importância e a validade deste caminho que denominaremos 

interdisciplinar10 para a abordagem da integralidade, pretende-se explorar nesta pesquisa outra 

rota que pode se somar a e enriquecer as abordagens da integralidade na educação médica 

debatidas até o momento. São as possibilidades abertas pelas medicinas alternativas ou práticas 

integrativas e complementares, suas epistemologias e cosmologias fundantes, como ponto de 

partida para pensarmos caminhos para realização do ensino orientado pela integralidade na 

educação médica. 

                                                 
10 “(...) a interdisicplinaridade é um método de pesquisa e de ensino suscetível de fazer com que duas ou mais 
disciplinas interajam entre si. Esta interação pode ir da mais simples comunicação das idéias até a integração mútua 
dos conceitos, da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da organiação da 
pesquisa.” (JAPIASSÚ e MARCONDES, 1996, p. 145) 
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1.4. Integralidade, racionalidades médicas e formação médica 

 
Para o desenvolvimento deste estudo, vamos nos utilizar de uma categoria operacional 

criada por Luz, à moda de um tipo ideal weberiano: a racionalidade médica (TESSER; LUZ, 

2008, p. 196). Uma racionalidade médica é um conjunto integrado e estruturado de práticas e 

saberes composto de cinco dimensões interligadas: uma morfologia humana, uma dinâmica vital, 

um sistema de diagnose, um sistema terapêutico e uma doutrina médica (explicativa do que é a 

doença ou adoecimento, sua origem ou causa, sua evolução ou cura), todos embasados em uma 

sexta dimensão implícita ou explícita: uma cosmologia. 

Como apontado anteriormente, a racionalidade médica que se torna hegemônica no 

mundo ocidental e mantém-se como base da diagnose e da terapêutica clínica ao longo do século 

XX é a racionalidade biomédica. Tesser e Luz levantam a hipótese de que a “a Integralidade é um 

problema epistemológico para a racionalidade biomédica”, visto que: 

 

[...] essa racionalidade apresenta uma cosmologia de caráter analítico, embasada 
no imaginário mecânico da física clássica e uma doutrina implícita que vê a 
doença como entidade concreta, que se expressa por sinais e sintomas 
objetificáveis, manifestações de lesões que devem ser buscadas no âmago do 
organismo físico e corrigidas por algum tipo de intervenção concreta. (TESSER; 
LUZ, 2008, p. 200). 

 

Assim, os saberes biocientíficos desta racionalidade médica não ajudam a construir a 

integralidade. Eles são dirigidos prioritariamente às doenças e infelizmente dominam a ação 

cognitiva e terapêutica dos clínicos biomédicos, mesmo daqueles que tentam, heroicamente, se 

pautar pela integralidade. 

Há outras racionalidades médicas que podem atuar como facilitadoras da integralidade. 

Na abordagem epistemológica da integralidade descrita anteriormente e que se denominou de 

interdisciplinar, ela está presente como um projeto ideal ou idéia reguladora, externa aos próprios 

núcleos de saberes e práticas (como a biomedicina, a psicanálise e o materialismo histórico-

dialético) que compõem os recursos tecnológicos da atenção à saúde. Todavia, para 

racionalidades médicas como as medicinas homeopática, chinesa e ayurvédica, a integralidade é 

“alicerce fundador de que se parte, organizador do saber, sobre o qual se trabalha na construção 

da diagnose e da terapêutica” (TESSER; LUZ , 2008, p. 199): 
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[...] as medicinas homeopática, chinesa e ayurvédica tem traços teóricos 
vitalistas, caracterizando-se por uma abordagem dos problemas de saúde em 
perspectiva integradora, centrada na unidade individual do doente e suas 
relações com seu meio. Suas cosmologias, que integram o homem e natureza 
numa perspectiva de macro e microuniversos, e que postulam a integralidade do 
sujeito humano como constituída de dimensões psicobiológica, social e 
espiritual, têm profundas repercussões tanto em suas doutrinas médicas quanto 
nos sistemas diagnósticos e terapêuticos. Esta dupla integração as leva a 
considerar a doença como fruto da ruptura de um equilíbrio interno e relacional 
ao mesmo tempo. Interno no que concerne ao microuniverso que constitui o 
homem; relacional no que concerne às relações entre o homem e o meio no qual 
se insere: natural, social e espiritual. Tal integração é permitida, estimulada e 
ativamente buscada pelos saberes/práticas esotéricos dessas medicinas. 
(TESSER;LUZ, 2008, p.199). 

 

Isto não significa que não haja fragmentação, desintegração e limites nas práticas 

fundamentadas nestas racionalidades. Entretanto, nos espaços formativos dos profissionais de 

saúde – associada a uma perspectiva mais ética, afetiva e política –, a integralidade, de forma 

imprescindível, deve ser debatida também nesta perspectiva epistemológica, que envolve 

questões referentes “à estrutura e configuração do saber especializado do curador e à relação do 

curador com esse saber” (TESSER; LUZ, 2008, p.198).  

Estas racionalidades não biomédicas são referidas de diversas formas como medicinas, 

terapias ou práticas, classificadas como não-convencionais, tradicionais, alternativas, integrativas 

ou complementares, dependendo do lugar histórico, político e epistemológico que assumem 

quando analisadas. Como referências desta pesquisa, serão tomadas tanto a expressão mais 

utilizada internacionalmente, medicinas alternativas e complementares11 (MAC), quanto a que 

tem se consolidado, no Brasil, práticas integrativas e complementares (PIC) (BRASIL, 2006).  

                                                 
11 “A definição das MAC é difícil, porque seu campo é muito amplo e em constante mudança. O NCCAM define as 
MAC como um grupo de diversos sistemas de cuidados médicos e de saúde, práticas e produtos que não são 
geralmente considerados parte da medicina convencional. Medicina convencional (também chamado de medicina 
ocidental ou alopática) é a medicina praticada por médicos graduados e por outros profissionais de saúde, como 
fisioterapeutas, psicólogos e enfermeiros. As fronteiras entre as MAC e medicina convencional não são absolutas, e 
práticas específicas das MAC podem, ao longo do tempo, tornarem-se amplamente aceitas. "Medicina 
complementar" refere-se a utilização do CAM em conjunto com a medicina convencional, como o uso de 
acupuntura, além de cuidados habituais para ajudar a diminuir a dor. O principal uso das MAC pelos americanos é 
complementar. "Medicina alternativa" se refere ao uso de CAM no lugar da medicina convencional. "Medicina 
integrativa" (também chamado de medicina integrada) se refere a uma prática que combina ambos os tratamentos 
convencionais e MAC para os quais existe evidência de segurança e eficácia.” (NCCAM, 2011, tradução nossa). O 
NCCAM é o Centro Nacional de Medicina Alternativa e Complementar, órgão do Instituto Nacional de Saúde norte-
americano (NIH) que regulamenta a prática das MAC nos Estados Unidos. 
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Desde 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) orienta a 

implementação destas abordagens terapêuticas no Sistema Único de Saúde, o SUS. É importante 

ressaltar que as racionalidades médicas estudadas por Luz se referem a sistemas médicos 

complexos, que comprovadamente possuem as cinco dimensões citadas acima (LUZ, 2000). Este 

critério não é exigido para o reconhecimento de uma prática como PIC de maneira geral. Na 

própria PNPIC, estão presentes a fitoterapia e o termalismo, que se apresentam mais como 

recursos e técnicas terapêuticas do que sistemas médicos em si. 

Propõe-se neste estudo um aprofundamento nesta hipótese de que certas posturas 

epistemológicas podem ser facilitadoras ou dificultadoras da integralidade, especialmente no que 

diz respeito a seus desdobramentos no ensino médico. De que maneira esta abertura à 

integralidade propiciada por outras racionalidades pode ser traduzida neste processo educacional? 

Em nossa pesquisa bibliográfica, foram identificados quatro estudos brasileiros sobre o 

ensino das práticas integrativas na formação profissional médica. Dois são dirigidos a uma 

revisão das publicações de pesquisas internacionais sobre o tema (TEIXEIRA; LIN; MARTINS, 

2004; CHRISTENSEN; BARROS, 2010), um estudo empírico sobre as atitudes de alunos diante 

do ensino de Homeopatia e Acupuntura (TEIXEIRA; LIN; MARTINS, 2005) e apenas um deles 

debatendo as contribuições que o modelo homeopático oferece justamente para a humanização12 

da formação médica (TEXEIRA, 2009). 

Com exceção deste último estudo citado, os três anteriores tentam justificar o ensino das 

práticas integrativas pela procura crescente da população e pelo interesse dos alunos por estas 

práticas. Este interesse tem sua motivação identificada pelos autores principalmente numa 

demanda profissional que exige dos estudantes que devam conhecer o que está “cientificamente” 

comprovado – ciência entendida aqui aos moldes biomédicos – acerca destas práticas para poder 

encaminhar corretamente os pacientes para as abordagens não-convencionais. 

Novamente, sem negar a importância destas justificativas para o ensino das MAC, 

reconhece-se a existência de uma lacuna neste tema de pesquisa tanto do ponto de vista dos 

subsídios teóricos quanto da avaliação empírica, na relação entre o aprendizado das MAC com a 

                                                 
12 Apesar de não serem sinônimos e nem possuírem definições consensuais, “integralidade” e “humanização” são 
conceitos que atualmente têm sido utilizados no campo da saúde para expressar propostas que têm como questão 
comum o resgate dos aspectos subjetivos, sociais e políticos do processo de saúde-adoecimento-cuidado dos seres 
humanos, individual e coletivamente. Em nosso estudo optamos pela integralidade por entendermos que esta implica 
e vai além da humanização, como os próprios radicais dos termos nos apontam. O que busca ser inteiro não pode 
deixar de lado o humano (CAMPOS, 2005; BOSI; UCHIMURA, 2007, p.152; AYRES, 2009). 
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integralidade no ensino médico. Para tentar preencher esta lacuna, propõe-se um estudo de caso 

teórico e exploratório acerca das relações entre a visão de formação médica numa racionalidade 

complementar e suas possíveis contribuições e limites para o fortalecimento da integralidade no 

ensino da medicina em geral.  Voltamo-nos neste estudo à racionalidade médica mais 

recentemente reconhecida por Luz e colaboradores: a medicina antroposófica (LUZ; 

BENEVIDES; WENCESLAU, 2011).  

 

1.5. Medicina antroposófica – uma apresentação inicial 

 

A medicina antroposófica (MA) é o resultado da ampliação da medicina convencional 

pela antroposofia, um extenso sistema de conhecimentos e práticas, concebido pelo filósofo 

austríaco Rudolf Steiner (1861-1925) entre o final do século XIX e início do século XX. A 

antroposofia apresenta uma compreensão do mundo e do ser humano que considera a 

parcialidade do conhecimento científico moderno convencional, que é alicerçado principalmente 

na análise racional de nossas percepções dos sentidos físicos. Para a antroposofia, o que 

reconhecemos com os sentidos físicos e a razão abstrata, o conhecimento material, é apenas um 

aspecto da realidade. O homem e o mundo são constituídos também por outros aspectos que 

foram denominados por Steiner como vegetativos, anímicos e espirituais, tais como a vida e os 

processos fisiológicos, a consciência, os pensamentos, as idéias, as emoções. Esses elementos não 

estão desligados da matéria, mas integrados a ela. No entanto, esta integração não ocorre de 

maneira simples (IVAA, 2011). 

A antroposofia se dedica a formular propostas de como esta relação entre corpo, alma e 

espírito se estabelece, de forma harmônica ou desarmônica, e como o ser humano deve agir para 

buscar esta harmonia.  Utilizando métodos de pesquisa, elaborados principalmente a partir dos 

estudos científicos de Goethe (1749-1832) e que originaram uma abordagem própria de ciência 

espiritual, Steiner sistematizou uma verdadeira cosmovisão, uma concepção do ser humano e do 

universo, em que matéria e espírito dialogam constantemente.  Essa cosmovisão, aliada a novas 

aplicações e reformulações de uma ciência espiritual, é tomada como chave de leitura e de 

proposições para diversas áreas de conhecimento e de atuação do ser humano, como medicina, 

arquitetura, pedagogia, artes e agricultura. 
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Para uma compreensão adequada dos processos de saúde e adoecimento, por exemplo, 

Steiner observa que ser humano não pode ser reduzido à sua dimensão física. Ele é constituído 

por quatro corpos ou organizações: o corpo físico ou organização física (que nos dá 

materialidade), o corpo etérico ou organização vital (que nos provém com vida, nascimento, 

crescimento, reprodução), o corpo astral ou organização anímica (expressa nas capacidades de 

vigília, movimento, sensações e emoções) e a organização do Eu (autoconsciência e liberdade) 

(MORAES, 2005; STEINER e WEGMAN, 2007). Corpos e organizações não são realidades 

estáticas, mas forças ou processos formativos, que estão presentes nas formas e qualidades que 

reconhecemos nos seres e substâncias. Na visão antroposófica, as forças formativas que 

constituem o ser humano estão presentes em todo o cosmos, fazendo com que ambos estejam, por 

sua própria natureza, integrados (IVAA, 2011).  

O adoecimento é um processo de enfraquecimento ou de deslocamento destas forças 

refletido em mudanças das formas e das qualidades do organismo humano. Por exemplo, uma 

região do corpo que produz pouco muco que começa a produzir secreção abundante (rinite 

alérgica), ou que normalmente segue um ritmo de contração e relaxamento e começa a ter 

contrações e espasmos contínuos (asma), são exemplos superficiais de como este tipo de 

pensamento pode ser aplicado. Estes fenômenos mais físico-vegetativos possuem 

correspondência com o que ocorre em termos anímicos e espirituais na história de cada pessoa 

(fase da vida, realidade social, situação emocional, etc), não podendo ser compreendidos nem 

tratados de forma generalizada. 

Para o tratamento, estes processos formativos em desarmonia podem ser estimulados ou 

realocados com o auxílio das forças presentes na natureza, que são estudadas com este olhar mais 

qualitativo ou fenomenológico para se estabelecer estas relações. Além deste tratamento, que 

recorre para isso principalmente a plantas e minerais, o ser humano também pode, a partir de sua 

liberdade, estimular suas próprias forças curativas, com atividades artísticas, corporais, exercícios 

meditativos e de autoconhecimento e desenvolvimento. Estes são os princípios básicos da 

medicina antroposófica, que foram apenas introdutoriamente citados neste tópico e serão objetos 

de aprofundamento e análise nos capítulos da dissertação.  

No mundo, segundo informações atualizadas em dezembro de 2011, existem cerca de 

15.000 médicos com diversos níveis de formação em medicina antroposófica (IVAA, 2010a), 

reconhecidos por uma das 31 associações nacionais de medicina antroposófica, que estão sob a 
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direção do IVAA (Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften13). Com 

base no número de prescrições, estima-se que os medicamentos antroposóficos são prescritos por 

mais de 30.000 médicos em 65 países de todo mundo. A medicina Antroposófica é legalmente 

reconhecida nos seguintes países: Áustria, Brasil, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Itália, 

Suécia, Suíça e Reino Unido. No Brasil, ela integra a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares é reconhecida como prática médica pelo parecer 21/93 do Conselho Federal de 

Medicina (BRASIL, 2006). 

Na Europa e Américas, há cerca de 350 instituições terapêuticas que oferecem a medicina 

antroposófica aos seus usuários (IVAA, 2010b), incluindo 2.200 leitos hospitalares em hospitais e 

clínicas antroposóficas, que incluem diversas especialidades médicas como clínica médica, 

pediatria, psiquiatria, ginecologia, obstetrícia, pediatria, medicina intensiva e urgências (IVAA, 

2010).  Está presente no sistema público de saúde da Áustria, Alemanha, Brasil, Itália, Holanda, 

Suiça, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. 

No Brasil, a medicina antroposófica tem seu exercício organizado pela Associação 

Brasileira de Medicina Antroposófica (ABMA) que possui aproximadamente 250 médicos 

associados.  A ABMA possui sete regionais, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe e Distrito Federal. A MA está presente no 

Sistema Único de Saúde nas cidades de São Paulo, São João del Rey e Belo Horizonte (BRASIL, 

2006) e atualmente o autor desta pesquisa vem desenvolvendo a primeira iniciativa pública no 

estado de Pernambuco com a MA. Trata-se do Núcleo de Apoio em Práticas Integrativas da 

Prefeitura da Cidade do Recife, uma equipe multidisciplinar que reúne profissionais formados em 

diversas práticas integrativas (Tai-chi-chuan, Yoga, Acupuntura, Medicina Antroposófica, etc) 

que desenvolvem atividades de apoio matricial14 a equipes de Saúde da Família do município. 

A medicina antroposófica é ensinada nas escolas médicas em diversos países membros da 

União Européia, existindo diferentes tipos de ensino: (1) integrado no currículo médico básico 

                                                 
13 Federação Internacional das Associações Médicas Antroposóficas, tradução nossa. 
14 “O apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da 
atenção a problemas de saúde. Trata-se de uma metodologia de trabalho complementar àquela prevista em sistemas 
hierarquizados, a saber: mecanismos de referência e contra-referência, protocolos e centros de regulação. O apoio 
matricial pretende oferecer tanto retaguarda assistencial quanto suporte técnico-pedagógico às equipes de referência. 
Depende da construção compartilhada de diretrizes clínicas e sanitárias entre os componentes de uma equipe de 
referência e os especialistas que oferecem apoio matricial. Essas diretrizes devem prever critérios para acionar o 
apoio e definir o espectro de responsabilidade tanto dos diferentes integrantes da equipe de referência quanto dos 
apoiadores matriciais.” (DOMITTI; CAMPOS, 2007). 
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(Áustria, Alemanha). (2) oferecida em cursos auxiliares especiais, como, por exemplo, na 

formação de médicos generalistas (Holanda) e (3) em currículos especificamente desenhados 

(Itália, Holanda, Espanha). (IVAA, 2010a). Ainda assim, em nenhum dos levantamentos sobre 

publicações internacionais que citamos (TEIXEIRA; LIN; MARTINS, 2004 CHRISTENSEN; 

BARROS, 2010) a medicina antroposófica teve suas contribuições ao ensino médico estudadas, o 

que também reforça a importância da pesquisa proposta. 

 

1.6. O ethos desta pesquisa 

 

Tomarei algumas breves linhas para escrever em primeira pessoa e compartilhar um 

pouco do sentido que esta pesquisa assume para seu autor. Durante a graduação em Medicina, na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, sempre pendi entre duas paixões: o trabalho de medicina 

comunitária em uma comunidade marginalizada do subúrbio do Rio e o cuidado com pacientes 

terminais, especialmente com câncer. No quinto ano, tomei a decisão. Comecei a enfrentar os 

exames necessários para realizar residência em oncologia nos Estados Unidos. Todavia, no 

último ano de faculdade, decidi ler um livro que estava na estante de um velho amigo e que, há 

tempos, me sussurrava um convite ao encontro: Sem anestesia: o desabafo de um médico 

(BOTSARIS, 2001). Nesta obra, o colega Alex Botsaris fez uma análise dura das razões do 

crescimento da iatrogenia, isto é, quando a intervenção médica em vez de curar, agrava a 

situação de um doente ou mesmo provoca a sua morte. Não entrarei em pormenores da valiosa 

pesquisa de Botsaris, já que diversos de seus elementos estão contemplados na crítica do modelo 

biomédico que abre esta introdução. Mas, de início, entrei em estado de choque e decidi 

abandonar a medicina clínica e me dedicar a processos de educação e promoção da saúde. Optei 

por fazer residência em Medicina Preventiva e Social e, durante dois anos, trabalhei em uma 

organização não-governamental, a Academia de Desenvolvimento Social, voltada para o 

fortalecimento de propostas de mudança social lideradas por grupos juvenis.  

Nas atividades da Academia, fui me dando conta da importância que um trabalho de 

cuidado individual assume nos conflitos e fragilidades enfrentados pelas pessoas. O foco na 

promoção da saúde e no coletivo não era inimigo de uma atenção qualificada ao que tem um 

sofrimento vivo e latente no presente, especialmente se isso se dá no território onde as pessoas 
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seguem suas vidas. Pelo contrário, esses dois sentidos, promoção e recuperação, da saúde podem 

se complementar. Comecei a vivenciar esta conexão na prática do ioga. 

Após um ano experimentando esta sabedoria milenar, a instrutora, sabendo do meu 

interesse em conhecer alguma medicina alternativa me sugeriu uma até então desconhecida 

medicina antroposófica. Participei do segundo módulo do primeiro curso de formação em MA de 

Recife. O tema era o desenvolvimento humano nos primeiros 21 anos (três setênios) de vida. 

Intercalado às aulas teóricas, fizemos uma prática artística de confecção de bonecos de pano. 

Fiquei fascinado pela possibilidade de exercer uma prática médica que trabalhasse de forma 

integrada aos fenômenos orgânicos, a arte, as emoções, as histórias de vida, os sonhos para o 

futuro, a relação com a alimentação e a natureza e a espiritualidade. Não que concordasse com 

tudo que lia de Steiner ou que os professores do curso ensinavam. Pelo contrário, percebia nos 

conteúdos tentativas, com uma consistência própria, de responder a certas questões das quais, 

muitas vezes, passamos ao lado. A medicina antroposófica se mostrou como um sistema aberto a 

novidades, ao debate e à construção de relações com outros sistemas de cura. Apresentou-se 

como uma possibilidade de fazer uma medicina mais integral. Em 2007, retomei um exercício 

clínico da medicina, como médico de família e antroposófico. 

Nesta caminhada, ainda sou neófito, tenho apenas cinco anos de contato e quatro de 

exercício nesta prática. Porém, nesta curta estrada, a resposta positiva das pessoas que pude 

acompanhar como profissional de saúde e o pouco espaço que as MAC possuem na pesquisa em 

educação médica me fizeram perceber a importância de – com o esforço de rigor e objetividade 

característico da pesquisa acadêmica – aprofundar, avaliar e tornar públicas as contribuições que 

a medicina antroposófica pode trazer para os desafios atuais de uma formação médica voltada 

para a integralidade. 

 

1.7. A organização do presente estudo 

 

Diferente do que chegou a realizar para a educação de crianças (LANZ, 2005), Steiner 

não elaborou propriamente uma proposta de educação médica. Entretanto ministrou cursos 

específicos para médicos com o intuito de orientá-los no sentido de como poderiam desenvolver 

uma prática médica de base antroposófica. Os cursos se apresentam publicados em livros: 
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• Introducing anthroposophical medicine: lectures March 21 – April 9, 1920, Dornach, 

Switzerland. Hudson, NY: Anthroposophic Press, 2010. (1o curso para médicos, não há 

edição em livro em português, apenas duas apostilas da ABMA, cuja tradução demanda 

revisão)  

• Pontos de vista da ciência espiritual para a medicina: 2º curso para médicos e 

estudantes de medicina. São Paulo: João de Barro Editora, 2008. (Dornach, Suíça, de 11 a 

18 de abril de 1921)  

• Fisiologia e terapia baseadas na ciência espiritual: 3º curso para médicos e estudantes 

de medicina. São Paulo: João de Barro Editora, 2009. (Stuttgart, Alemanha de 26 a 28 de 

outubro de 1922) 

• Considerações meditativas e orientações para o aprofundamento da arte médica. São 

Paulo: João de Barro Editora, 2006 (Cursos de Natal em janeiro de 1924, Curso de Páscoa 

em abril de 1924, Dornach, Suíça)  

 
Há outros cursos que Steiner ministrou abertos ao público em geral e um livro, publicado 

postumamente em co-autoria com a médica holandesa Ita Wegman (STEINER; WEGMAN, 

2007) que tratam de sua proposta de ampliação da medicina pela antroposofia. São eles: 

 
• A fisiologia oculta: aspectos supra-sensíveis do organismo humano: elementos para uma 

medicina ampliada. 2ª ed. São Paulo: Antroposófica, 1995. (Curso ministrado em Praga, 

de 20 a 28 de março de 1911). 

• The healing process: spirit, nature and our bodies: lectures August 28, 1923 – August 29, 

1924, in various cities. Hudson, NY: Anthroposophic Press, 2000. (Palestras e mini-

cursos realizados em diversas cidades por Steiner, para apresentar a proposta da Medicina 

Antroposófica) 

• Com WEGMAN, Ita. Elementos Fundamentais para uma ampliação da Arte de 

Curar. São Paulo: Antroposófica, 2007. 104 p. (obra publicada postumamente por Ita 

Wegman, no mesmo ano da morte de Rudolf Steiner, 1925). 

 
Tomando estas obras como referência, levantamos a hipótese de que se encontram, nestes 

textos, elementos de uma proposta de formação médica. Identificados estes elementos e tendo em 
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conta que a medicina antroposófica se propõe a ser uma racionalidade médica que integre as 

diversas dimensões do humano (IVAA, 2011; LUZ; BENEVIDES; WENCESLAU, 2011), 

consideramos também explorar suas contribuições para o debate em torno da integralidade na 

formação médica. Assim, estabeleceram-se, para esta pesquisa, os seguintes objetivos: 

 

• Objetivo geral 

Identificar a compreensão da formação médica integral que Rudolf Steiner apresenta em 

sua obra filosófica e médica. 

 

• Objetivos específicos 

- Apresentar as bases filosóficas e epistemológicas da antroposofia de Rudolf 

Steiner, com destaque para seus estudos da fenomenologia goetheana. 

- Sistematizar as principais contribuições que Steiner desenvolveu para a medicina e 

para educação médica; 

- Aprofundar a análise do debate atual acerca da integralidade na educação médica, 

sugerindo que contribuições a obra de Steiner pode oferecer ou não às dificuldades 

identificadas. 

 

  No primeiro capítulo, é realizada uma apresentação das bases filosóficas da antroposofia 

e sua inserção sócio-cultural, em diálogo com o pensamento que foi sua principal matriz de 

origem, a obra científica de Goethe. Esta apresentação é desenvolvida tendo como fio condutor as 

biografias, tanto de Steiner quanto de Goethe. 

No segundo capítulo, apresentaremos a primeira parte de um estudo hermenêutico das 

obras de temática médica de Steiner, citadas acima, com atenção especial aos cursos médicos. 

São destacados os elementos centrais de suas propostas para uma ampliação da medicina 

científica moderna, suas repercussões na abordagem do diagnóstico e da terapia dos processos de 

adoecimento e também as indicações que fornece para a formação de médicos que queiram 

alcançar um exercício mais humano de sua profissão. 

Ao fazer emergir este conteúdo da obra de Steiner, não se pretende chegar a um método 

ou currículo de formação médica estruturado. Todavia, no terceiro capítulo, dando seguimento à 

tarefa hermenêutica e tomando por base os estudos de Röhr (2007) acerca de um objeto 
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epistêmico próprio da educação, destacar-se-ão aqueles que seriam os principais traços de uma 

proposta pedagógica – o educador, o educando e a tarefa educacional – em uma formação médica 

baseada nos cursos de Rudolf Steiner. Para isso, serão trazidos para o diálogo autores que têm 

tentado nos últimos anos construir ferramentas pedagógicas para atualizar a proposta de Steiner 

na medicina e no apoio à auto-educação de adultos de forma geral, como Zajonc (2010), Bie 

(2003) e Tellingen (2001, 2003). 

Por último, a título de conclusão, pretende-se retomar o questionamento central desta 

pesquisa: racionalidades médicas alternativas e complementares podem contribuir para a 

integralidade na formação médica? A medicina antroposófica, aqui delimitada pelo recorte do 

pensamento seminal de seu fundador, Rudolf Steiner, pode exemplificar esta contribuição? De 

que maneira? 

Para realização deste percurso investigativo, tomamos como abordagem de pesquisa a 

hermenêutica filosófica, mais especificamente na perspectiva tratada por Hans-Georg Gadamer 

em sua obra Verdade e Método I (GADAMER, 2008). Para finalizar esta introdução, serão 

tecidas algumas considerações no sentido de apresentar e justificar a abordagem de estudo 

escolhida. 

 

1.8. Excurso metodológico 

 

Ao ensaiarmos estudar o pensamento pedagógico de um autor e problematizar suas 

implicações para certas questões da atualidade, duas vozes fortes do universo epistemológico da 

pesquisa científica se fazem ouvir rapidamente (ver, por exemplo, TRIVIÑOS, 1987). Por um 

lado, a tendência de submeter as propostas do referido autor ao crivo da empiria, de uma 

experimentação prática de suas sugestões, seguida de algum método avaliativo, para atestar se 

seus objetivos são alcançados ou não. A outra voz é aquela que convoca para uma análise 

histórica e crítica de um pensamento pedagógico, apresentando condicionamentos, parcialidades 

e a freqüente relação deste pensamento com a sustentação de uma determinada ordem social 

vigente nas suas condições de origem, e quiçá a posteriori. A primeira voz tenta garantir que, 

além de boa teoria educacional, tenham-se práticas educacionais cuja eficácia é certificada pelos 

fatos. A segunda prima por evitar um uso naturalizado e opressivo, tanto das propostas 
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educacionais quanto da própria pesquisa educacional e exige o desocultamento da dimensão 

histórica do humano. 

Sem negar o incontestável valor de ambas as abordagens, opta-se nesta pesquisa por outro 

caminho, a hermenêutica filosófica. Estudos sobre a hermenêutica e suas contribuições, tanto 

para o campo da educação quanto da medicina, têm sido realizados especialmente na última 

década. Estes têm se dirigido à hermenêutica tanto como base para estudos de filosofia da 

educação (HERMANN, 2003, 2007; ROHR, 2001a, 2001b, 2003) quanto como para uma 

filosofia das práticas em saúde (AYRES, 2004, 2005, 2009; CAPRARA, 2006) e também como 

metodologia nas pesquisas qualitativas empíricas de ambos os campos (por exemplo, 

CAPRARA; VERAS, 2004/2005; ARAÚJO, PAZ, MOREIRA, 2010; DELORY-

MOMBERGER, 2011; WELLER, 2007). Não foram encontradas referências de uso da 

hermenêutica no campo da educação médica, o que levanta a suspeita de um padrão cognitivista, 

centrado em metodologias de ensino e avaliação de aprendizagem, que as discussões, neste 

campo, têm assumido no Brasil (ver, por exemplo, a publicação da própria Associação Brasileira 

de Educação Médica, MARINS; LAMPERT; ARAÚJO, 2004).  

A partir das obras acima citadas e de outras introdutórias de caráter mais geral da 

hermenêutica (CORETH, 1978; ROHDEN, 2002), percebeu-se a riqueza de reflexões filosóficas 

e metodológicas que estão reunidas sob esta expressão e considerou-se a necessidade de 

especificar que elementos desta abordagem orientam o presente trabalho de pesquisa. Encontrou-

se no pensamento do filósofo alemão Hans-Georg Gadamer a principal referência para esta 

tarefa, por enfrentar o problema hermenêutico não apenas como a definição de um método de 

“como interpretar”, mas como o desvendar de um sentido para a compreensão quando se assume 

o próprio humano como questão de conhecimento. 

   O problema hermenêutico surge para Gadamer como a questão própria das ciências do 

espírito ou ciências humanas. Para este filósofo alemão, os fenômenos humanos demandam um 

modo de relação com o conhecimento, que não é alcançada pelo método científico, predominante 

entre as ciências naturais. Não se trata apenas de uma mudança metodológica, mas de 

reconhecimento de outras formas de verdades e de percursos não-metodológicos para alcançá-la. 

Gadamer sugere que existe verdade também na apreciação de uma obra de arte, no estudo da 

tradição literária e filosófica, nos percursos históricos individuais e coletivos, nos diálogos que 

resultam do encontro entre duas pessoas. Mas de que verdade está se falando? Como ela pode 
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emergir das experiências humanas? Desdobrar-se nestas perguntas é a tarefa da hermenêutica 

filosófica (GADAMER, 2008, p. 29-44).  

Pode-se dizer que a hermenêutica é o exercício da compreensão. Frequentemente, é 

associada à compreensão de uma ou várias obras escritas de um determinado autor. Suas origens 

remontam ao estudo da própria Bíblia, isto é, ao entendimento dos textos divinos, e também à 

hermenêutica jurídica, a interpretação e aplicação do texto da lei às situações particulares. 

Gadamer, seguindo o caminho aberto por outros pensadores, como Scheleiermacher, Hegel, 

Dilthey e, especialmente, Heidegger, situa a compreensão como estrutura de toda presença 

humana: a compreensão subjaz a tudo que fazemos e somos, ela é indissociável da própria 

experiência do homem no mundo. Retomando a distinção feita por Dilthey, o filósofo de 

Marburgo afirma que os fenômenos humanos podem ser compreendidos e não explicados – não 

podem ser regidos por uma causalidade estabelecida de forma indutiva, do particular para o todo, 

como nas ciências naturais. Não podemos estabelecer leis gerais, condições determinísticas 

definitivas para o humano: eis um dos pressupostos básicos da tradição hermenêutica. Neste 

sentido, a hermenêutica será defendida não apenas como um método de estudo das questões 

humanas, mas como modo de ser próprio – como ontologia – destas questões. Ainda assim, se faz 

necessário indagar: o que é compreender e como compreender (GADAMER, 2008, p. 341-353). 

Para responder a estas perguntas, Gadamer faz um extenso e denso percurso em Verdade e 

Método I, fazendo uso de diversas categorias filosóficas para traduzir sua teoria hermenêutica: 

círculo, jogo, ontologia, história, linguagem, entre outras. Destacamos três passagens da obra 

gadameriana que apresentam conteúdos suficientes para expressar o significado que atribuímos à 

hermenêutica como postura investigativa deste estudo. 

 

1.8.1. Reconstrução e integração – tarefas da hermenêutica 
 

Para situar seu posicionamento, Gadamer propõe o pensamento de dois autores, 

Schleiermacher e Hegel, como exemplos de tendências divergentes na hermenêutica. Como ponto 

de partida, observa-se que a compreensão é um agir que se dirige de forma especial ao passado, a 

obras e experiências que já aconteceram, mas nas quais, de alguma forma, se reconhece alguma 

importância – alguma verdade, pode-se dizer – no momento presente. Por isso, elas despertam o 

interesse e o questionamento que mobilizam a atitude de compreensão. Para o pai da 
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hermenêutica moderna, Schleiermacher, o primeiro a tentar conceber uma teoria da compreensão, 

esta tarefa tem como meta aproximar-se o máximo possível do pensamento do autor em questão.  

Dado este objetivo, uma obra só pode ser compreendida em seu contexto original, que 

corresponde ao contexto histórico do próprio autor. Assim, a tarefa principal da hermenêutica se 

torna reconstruir o “mundo” a que esta obra e este autor pertencem. Gadamer expressa o 

pensamento de Schleiermacher da seguinte forma: 

 

Se sabemos e reconhecemos que a obra de arte não é um objeto a-temporal da 
vivência estética, mas pertence a um mundo e somente este poderá determinar 
plenamente o seu significado, parece que devemos concluir que o verdadeiro 
significado da obra de arte só pode ser compreendido a partir desse ‘mundo’, 
portanto, principalmente a partir de sua origem e surgimento. (GADAMER, 
2008, p. 233). 

 

Este exercício de reconstrução histórica do “estado original que havia na ‘intenção’ do 

artista criador” (GADAMER, 2008, p. 233) protegem a compreensão de desvios e interpretações 

errôneas do significado de uma obra. Na opinião de Gadamer, no entanto, esta tarefa é uma 

operação auxiliar e essencial para a compreensão, mas ela não dá conta da meta hermenêutica: 

alcançar o significado da obra em questão. Ela é uma empresa impotente diante da historicidade 

do nosso ser, uma tentativa de uma volta ao passado, que não só é impossível quanto idealizadora 

do passado. A crítica de Gadamer a esta postura é bastante incisiva: 

 

Mesmo o quadro retirado do museu e recolocado na igreja ou o edifício 
reconstruído segundo o seu estado antigo não são o que foram: convertem-se em 
objetos para turistas. Igualmente a atividade hermenêutica que entenda a 
compreensão como a reconstrução do original não passa de um exercício de 
transmissão de um sentido morto. (GADAMER, 2008, p. 234). 

 

Outra possibilidade é apresentada por Hegel. Ao remeter-se às obras de arte e à própria 

vida na antiguidade, o filósofo de Jena assume a negatividade e a perda como resultados 

inexoráveis de uma condição histórica. Mesmo a reconstrução mais primorosa, não apaga a 

impossibilidade de se fazer do presente uma realidade idêntica ao passado. A vida antiga se 

equipara a frutos caídos de uma árvore: 
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As obras da musa são agora o que são para nós: belos frutos arrancados da 
árvore; um destino amável no-los ofereceu, como uma jovem oferece aqueles 
frutos; não existe a vida real de sua existência, não existe a árvore que os 
produziu, nem a terra e os elementos que constituem a sua substância, nem o 
clima que constitui sua determinação e nem a mudança das estações que 
dominavam o processo de seu devir. (HEGEL apud GADAMER, 2008, p. 235) 
 

Gadamer afirma que, em Hegel, o trabalho de reconstrução é a parte exterior da tarefa 

hermenêutica. Seu trabalho interno é uma manifestação do espírito histórico que reúne as mais 

diversas experiências históricas como consciência de si mesmo. 

 

Assim, para Hegel o que domina a tarefa hermenêutica é a filosofia, isto é, o 
espírito que penetra e se impõe na história. Essa posição é diametralmente 
oposta ao esquecimento de si da consciência histórica. Nela o comportamento 
histórico da imaginação se transforma em um comportamento pensante com 
respeito ao passado. Hegel expressa assim uma verdade categórica, dizendo que 
a essência do espírito histórico não consiste na restituição do passado, mas na 
mediação com a vida atual pelo pensamento. (GADAMER, 2008, p. 236, grifos 
do original). 

 

Gadamer ao construir sua própria teoria hermenêutica reconhece a importância da 

reconstrução, mas concorda com Hegel em situá-la como uma dimensão mais externa, 

exteriormente visível, do trabalho de compreensão. Também reconhece a dimensão estrutural da 

mediação passado-presente na tarefa hermenêutica, todavia, discorda de Hegel quando este 

afirma que esta mediação aponta para um movimento do espírito absoluto. Em Verdade e 

Método, “Compreender é, essencialmente, um processo de ‘história efeitual’” (GADAMER, 

2008, p. 396). Esta história não aponta para o absoluto do espírito, mas para a finitude de nossa 

condição humana. “Ser histórico quer dizer não se esgotar nunca no saber-se”. (GADAMER, 

2008, p. 399). Esta manobra só é possível quando não apenas reconhecemos e mergulhamos na 

historicidade de uma obra em vias de compreensão, mas na historicidade de nosso próprio 

processo de compreender, tomando em conta, por exemplo, nossos próprios preconceitos. Estes 

não são, para Gadamer, uma aspecto desviante da compreensão, mas, pelo contrário, uma 

condição deste gesto. Compreende-se a história a partir de condições de compreensão que 

também são históricas. Estas condições não nos encurralam no presente, mas escavam espaços de 

possibilidades para o que podemos ser, enraizados na experiência histórica do que somos. “O 

tempo não é, primariamente, um abismo a ser transposto porque separa e distancia, mas é, na 

verdade, o fundamento que sustenta o acontecer, onde a atualidade finca suas raízes” 
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(GADAMER, 2008, p. 393). O passado a se estudar é distante e familiar ao mesmo tempo. Uma 

consciência da história efeitual, que se reconhece como efeito da própria história, não se liberta 

do passado, mas se vincula a ele na medida em que nos reconhecemos distintos, mas ao mesmo 

tempo filhos de uma tradição que continua atuante. “É esta a razão porque o comportamento 

hermenêutico está obrigado a projetar um horizonte que se distinga do presente.” (GADAMER, 

2008, p. 405). Ocorre uma produtiva fusão de horizontes, mudando a forma como se vê o 

presente e consequentemente o modo como vivê-lo: “Esta posição intermediária onde a 

hermenêutica deve ocupar seu posto mostra que sua tarefa não é desenvolver um procedimento 

compreensivo, mas esclarecer as condições sob as quais surge compreensão.” (GADAMER, 

2008, p. 391). 

 

1.8.2. Compreensão, interpretação, aplicação – o exemplo do saber prático em Aristóteles 
 

Um segundo tema abordado por Verdade e Método I, que se apresenta como referência 

para o presente estudo, é o problema da aplicação na hermenêutica. Antes do século XIX, em seu 

uso prévio à apropriação romântica, eram distinguidos três momentos no modo de realização da 

compreensão: a compreensão, a interpretação e a aplicação. Neste uso antigo da hermenêutica, 

típico da sua face jurídica e teológica, era lógico que o intérprete não deveria apenas 

compreender o sentido geral de um texto divino ou de uma lei, mas saber interpretá-lo e aplicá-lo 

em uma situação específica: 

 

Uma lei não quer ser entendida historicamente. A interpretação deve concretizá-
la em sua validez jurídica. Da mesma forma, o texto de uma mensagem religiosa 
não quer ser compreendido como mero documento histórico, mas deve ser 
compreendido de forma a poder exercer seu efeito redentor. Em ambos os casos 
isso implica que, se quisermos compreender adequadamente o texto – lei ou 
mensagem de salvação –, isto é, compreendê-lo de acordo com as pretensões que 
o mesmo apresenta, devemos compreendê-lo a cada instante, ou seja, 
compreendê-lo em cada situação concreta de uma maneira nova e distinta. Aqui, 
compreender é sempre também aplicar. (GADAMER, 2008, p. 408). 

 

A tradição romântica, ao afirmar a reprodução do sentido original como tarefa principal 

da hermenêutica, além de fundir compreensão e interpretação, dispensou da compreensão o 

momento da aplicação. Na medida em que Gadamer mostrou, como visto acima, que “a 
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compreensão é menos um método através do qual a consciência histórica se aproximaria do 

objeto eleito para alcançar seu conhecimento objetivo do que um processo que tem como 

pressuposição estar dentro de um acontecer da tradição” (GADAMER, 2008, p. 408), se torna 

patente que uma obra, texto ou fenômeno humano podem ser compreendidos em cada caso de 

uma maneira diferente. Neste sentido, o problema da aplicação retorna ao centro das reflexões 

hermenêuticas.  A maneira que Gadamer escolhe para lidar com este problema é alicerçada na 

reflexão aristotélica em torno do saber ético ou phronesis. 

É possível fundamentar um saber da ética humana? Para responder a esta pergunta, 

Aristóteles opta por um caminho diverso do lugar metafísico, da tradição socrático-platônico, do 

bem como idéia. O filósofo de Estagira prefere buscar as bases do humanamente bom no próprio 

agir humano. A ética não pode ser reconhecida separada das ações humanas: alguém só se torna 

bom pelo que faz. Não é descartado que exista um tipo de saber na ética, apenas este é 

caracterizado como um saber que só se pode reconhecer no movimento do próprio ser, um saber 

prático ou phronesis, como chamou Aristóteles. 

Para os gregos, o saber teórico – da ciência – é a episteme, um saber puro, cujo paradigma 

é a matemática. Neste caso, podemos falar de uma teoria que se aplica à prática. Existe outro tipo 

de saber, a techne, um saber prático que se aplica principalmente à arte, por exemplo, na 

habilidade de um artesão para confeccionar suas obras. Curiosamente, a techne também só se 

reconhece quando algo é feito. Neste caso, caberia refletir se a phronesis é o mesmo tipo de saber 

prático da techne, isto é, se o ser humano pode fazer de si mesmo como um artesão concretiza seu 

trabalho, a partir de um eidos, isto é, de uma projeto ou forma.  

Na leitura que faz de Aristóteles, a resposta é óbvia para Gadamer: “É evidente que o 

homem não dispõe de si mesmo como o artesão dispõe da matéria com a qual trabalha.” 

(GADAMER, 2008, p. 416) Fazer-se não é como fazer uma coisa. Logicamente, um saber 

presente neste fazer-se – que será chamado de saber-se – é diferente também daquele que orienta 

a produção de uma coisa. Que diferenças são essas? Gadamer destaca três: 

 
a) As particularidades de cada aplicação 

 

Tanto na phronesis quanto na techne, existem os limites da aplicação do geral para o 

particular. O artesão possui o eidos do objeto que deve confeccionar e o homem, por exemplo, 
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uma lei que se quer respeitar numa determinada decisão. No entanto, para o artesão, as diferenças 

que uma determinada peça assume no momento em que é produzida, sempre representam uma 

distância, uma imperfeição diante do projeto original. Já no exercício de uma determinada lei, ela 

permite interpretações e aplicações variadas, que podem ser mais ou menos justas e esta 

“adaptação” ou “imperfeição” por si não a afasta do que equivaleria ao seu eidos. Pelo contrário, 

apenas, na realização “imperfeita”, ela pode ser concebida.  

Para além de temáticas jurídicas, a questão posta é a situação quase paradoxal da 

phronesis, cuja validade Gadamer propõe “para todos os conceitos que o homem tem com 

respeito ao que ele deve ser” (GADAMER, 2008, p.421). Quaisquer teorias ou discursos sobre os 

conceitos morais jamais podem passar de esquemas ou imagens diretrizes. Todavia, “tampouco 

são meras convenções, já que reproduzem realmente a natureza da coisa em questão” 

(GADAMER, 2008, p. 422). A particularidade da phronesis está no fato de que sua realização 

plena se dá somente “na situação particular daquele que atua” (GADAMER, 2008, p. 422). 

Podemos ter imagens diretrizes de justiça, coragem, solidariedade, mas não podemos determinar 

previamente o que é justo, corajoso ou solidário. Este juízo só é possível em casos concretos, 

correndo o risco de sermos arbitrários se assim não o fizermos. 

 
b) A relação entre meios e fins 

 

Aprender uma techne implica aprender os meios adequados para se atingir de forma 

exitosa um determinado fim. Esta relação não é tão bem definida na phronesis. Nos dilemas 

éticos, ora vale mais o caminho que percorremos para chegar a uma decisão; ora o mais 

importante é de fato a decisão tomada. O saber ético é um consultar-se, ouvir a própria voz da 

consciência, o buscar-conselho-consigo-mesmo.  É comum que se desconheça aonde se quer 

chegar ou quais os motivos exatos de uma decisão, mas sabe-se apenas que se deve tomá-la. Nas 

palavras de Gadamer: 

 

O saber ético não poderá nunca revestir o caráter prévio, próprio dos saberes 
suscetíveis de aprendizagem. A relação entre meio e fim não permite que se 
disponha aqui de antemão de um conhecimento dos meios idôneos, e isso porque 
tampouco o saber do fim adequado não representa mero objeto de um saber. Não 
existe uma determinação prévia daquilo em que se orienta a vida no seu todo. 
(GADAMER, 2008, p. 422). 
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c) O saber do outro 

 
Uma situação particular de aplicação da phronesis é o momento de se ver com o agir ético 

do outro, o momento de aconselhar ou de avaliar a atitude do outro. Neste caso, mais uma vez 

não se trata nem apenas de um saber geral, e nem mesmo da aplicação de um simples saber 

técnico. É introduzida uma modificação no saber ético que deixa a referência de um saber-se a si 

mesmo para assumir um compreender o saber-se do outro. Uma boa compreensão é aquela que 

“consegue deslocar-se completamente para a plena situação concreta em que o outro deve atuar” 

(p. 424). Constrói-se um vínculo, pois me permito afetar pelo que afeta o outro, pelo que ele 

pensa, pelo sente. Se existe a possibilidade de oferecer um conselho ou emitir um julgamento, é 

só deste lugar de união com o outro, que ele pode ser considerado como saber ético. 

Finalizando a apresentação deste segundo cenário da hermenêutica gadameriana, 

ressaltamos que Gadamer escolheu as especificidades do saber ético em Aristóteles como modelo 

da situação da própria hermenêutica. Em ambos os casos, falamos de um tipo de saber que 

demanda a aplicação de algo geral – no caso da hermenêutica, as questões das ciências humanas, 

isto é, “o homem e o que este sabe de si mesmo” e suas expressões na tradição, na arte – a uma 

situação particular. Porém esta aplicação não é a reflexão de um modelo universal, perfeito, em 

uma realidade imperfeita. As questões da humanidade, reconhecidas no saber da tradição, estão 

vivas naquele que as quer compreender, por isso a compreensão só pode ser concretizada a partir 

da experiência direta do pesquisador na sua situação concreta. Para isso, ele necessita 

impreterivelmente envolver a si mesmo neste processo de compreensão. 

 

1.8.3. As três maneiras da experiência hermenêutica e a primazia da pergunta 
 

Por último, serão trazidos alguns elementos do tópico O conceito de experiência e a 

essência da experiência hermenêutica (GADAMER, 2008, p. 453-472), mais especificamente do 

que o filósofo de Marburgo denomina de modos da experiência hermenêutica. Ele considera o 

conceito de experiência como o mais adequado para traduzir sua própria visão da compreensão. 

Esta é uma autêntica forma de experiência (GADAMER, 2008, p. 467). No entanto, adverte a 

pouca elucidação deste conceito no pensamento ocidental. Gadamer aponta para o fato da noção 

de experiência, especialmente na tradição que se constitui como ciência no Ocidente, ser usada 
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para referir-se a um fenômeno particular que constrói ou corrobora algum tipo de conceito, 

princípio ou regra de pretensão universal. Para ele, esta é uma aproximação teleológica da 

experiência, que a priori já a submete a um fim, o universal. Mais uma vez recorrendo a Hegel, 

Gadamer prefere uma noção da experiência que a aproxime da história, que não cristaliza a 

experiência numa idéia, mas a coloca em movimento, a torna viva e presente, percebendo sua 

própria historicidade. Assim se expressa com uma citação de Hegel: 

 

O princípio da experiência contém a determinação infinitamente importante de 
que para aceitar e admitir um conteúdo por verdadeiro o próprio homem deve 
estar nele, ou, mais precisamente, deve encontrar esse conteúdo de acordo e em 
unidade com a certeza de si mesmo. (HEGEL apud GADAMER, 2008, p. 464). 

 

Neste sentido, podemos olhar para a experiência de outro modo e, no lugar de buscarmos 

nela certezas, encontrarmos justamente os seus limites. Pela experiência, é possível perceber as 

mudanças, o que não está de acordo com o esperado. A experiência derruba velhas certezas e dá 

espaço para novas. Depara-se com a finitude dos processos históricos, inclusive com a própria 

finitude humana. “O homem experimentado conhece os limites de toda previsão e a insegurança 

de todo plano” (GADAMER, 2008, p. 467).  Este é o tipo de verdade próprio da experiência 

proposto por Gadamer, o saber que nada sei socrático, que mantém sempre uma abertura ao 

novo, ao outro. A experiência neste sentido é marcadamente dialética: 

 

A pessoa a que chamamos experimentada não é somente alguém que se tornou o 
que é através das experiências, mas também alguém que está aberto a 
experiências. A consumação de sua experiência, o ser pleno daquele a quem 
chamamos “experimentado”, não consiste em saber tudo nem em saber mais do 
que todo mundo. Ao contrário, o homem experimentado evita sempre e de modo 
absoluto o dogmatismo, e precisamente por ter feito tantas experiências e 
aprendido graças a tanta experiência está particularmente capacitado para voltar 
a fazer experiências e dela aprender. A dialética da experiência tem sua própria 
consumação não num saber concludente, mas nessa abertura à experiência que é 
posta em funcionamento. (GADAMER, 2008, p. 465). 
 

Neste momento, as reflexões de Gadamer sobre hermenêutica e experiência se encontram: 

ambas se desdobram na consciência de sua própria historicidade. Todavia, a estrutura particular 

da experiência hermenêutica é a experiência da tradição. Vale retomar que a tradição em 

Gadamer se refere ao amplo acervo das humanidades, em que se reconhece algum valor para o 
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presente. A tradição é um tu que fala por si mesma, “a tradição é um verdadeiro interlocutor, ao 

qual estamos vinculados como o eu e o tu” (GADAMER, 2008, p. 468). Neste sentido, a 

experiência da tradição é a experiência do tu. A experiência, neste caso, não diz respeito a algo, 

mas a alguém, a uma pessoa e se torna um fenômeno moral, o saber que se adquire é a 

compreensão do outro. Assim, a estrutura da experiência sofre modificações, que são dispostas 

por Gadamer de três maneiras. A primeira é um modo de experiência do tu chamado “conhecer 

os outros” que diz respeito a um saber do outro como objeto. Refere-se à capacidade de prever o 

comportamento alheio e tirar proveito deste conhecimento com finalidades egoístas. Gadamer 

associa este modo à postura de aplicação dos princípios das ciências da natureza às ciências do 

espírito, buscando no comportamento humano aquilo que é típico e regular. É a fé ingênua no 

método científico para tratar do humano. 

Um segundo modo de experiência já inclui reconhecer o outro como pessoa, no entanto, a 

compreensão continua sendo um modo da referência a si mesmo. É uma relação eu-tu reflexiva, 

eu-tu-eu. Destaca-se no outro aquilo que está de acordo consigo. Este tipo de postura pode levar 

às mais tirânicas e subliminares formas de dominação como na dialética do senhor e do escravo 

em Hegel. Na hermenêutica, Gadamer associa esta postura ao que se costuma chamar de 

consciência histórica. Há o reconhecimento da unicidade da condição histórica de um saber da 

tradição, mas não se vê nele uma dimensão dialética particular-geral ou presente-passado, mas 

um fato único e bem determinado da história. Toma-se o disfarce de dialética, para assumir o 

lugar de senhor do passado (GADAMER, 2008, p.471). Este processo é resultado de uma 

consciência histórica que não assume seus preconceitos, isto é, sua própria historicidade. 

O terceiro modo de experiência, designado como o mais elevado, é a abertura à tradição. 

Seu correlato na relação eu-tu é “experimentar o tu realmente como um tu” (GADAMER, 2008, 

p. 471), permitindo que ele realmente diga algo e que este algo possa valer em mim, mantendo 

viva a sua pretensão de verdade. Vale ressaltar que, neste modo, não basta apenas um 

compreender o outro. É uma relação mútua, sendo assim, esta é uma postura que cabe a ambos os 

envolvidos, ouvir uns aos outros. “Eu tenho de deixar valer a tradição em suas próprias 

pretensões, e não no sentido de um mero reconhecimento da alteridade do passado, mas de 

reconhecer que ela tem algo a nos dizer” (GADAMER, 2008, p. 472). Como um exemplo deste 

tipo de experiência, Gadamer faz referência à dialética de Platão. 
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A verdade dos diálogos platônicos não se encontra nas afirmações feitas, mas nas 

perguntas que surgem. A pergunta é o primeiro passo da estrutura de abertura que caracteriza a 

hermenêutica. Ela nasce justamente de um impulso de não se curvar diante do que é pré-

estabelecido, de questionar se é possível que seja diferente do que está posto como verdade. Para 

isso, uma boa pergunta deve expressar dois movimentos, abertura e decisibilidade, isto é, oferecer 

um leque de possibilidades de resposta e ao mesmo tempo levantar os pressupostos, os limites, 

dentro dos quais pode ser respondida. Ela precisa ter um sentido, um horizonte. Esta é a pergunta 

que escapa da ambigüidade e do vazio. 

Outro traço da arte de perguntar platônica é se desvencilhar da necessidade de ganho da 

argumentação. A tarefa daquele que pergunta é manter a abertura e prolongar a conversa, ao 

contrário daquele que sabe melhor argumentar, que rapidamente põe um ponto final no debate. É 

como um jogo, cujo prazer não está em ter um vencedor, mas em seguir jogando pelo maior 

tempo possível. Uma atitude capaz de favorecer este seguir conversando é levar mutuamente à 

prova a opinião uns dos outros, não de um modo a se descredenciarem, mas de fortalecer-se, de 

reforçar-se. 

Assim, a dinâmica pergunta-resposta, a conversação, é o modo próprio da experiência 

hermenêutica. Diante de um texto, não se vê apenas o que está escrito, a tarefa começa fora dele: 

nas perguntas que o texto lança ao intérprete. Para compreender, o primeiro passo é se dar conta 

destes questionamentos que me são trazidos, indagar-se “por algo que ultrapassa o que foi dito” 

(GADAMER, 2008, p. 482). A hermenêutica não pode estar cerrada na empresa de reduzir um 

texto à opinião de seu autor, há sempre a possibilidade de encontrar novos aspectos significativos 

em um conteúdo transmitido. Toda opinião é uma resposta a uma pergunta e, na compreensão, 

deve-se trazer à tona, o diálogo que está escondido em uma afirmação. “Toda atualização na 

compreensão pode compreender-se como uma possibilidade histórica daquilo que é 

compreendido” (GADAMER, 2008, p. 487). É com este esforço que podemos aproximar a 

compreensão de um texto da tradição de um encontro eu-tu. Um texto não fala por si só, somos 

nós que temos que trazê-lo à fala. E o caminho que Gadamer aponta para isso não é o de uma 

simples iniciativa pessoal, mas de encontrar as perguntas pulsantes no presente, cujas respostas 

estão lá latentes no texto. 
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1.9. Retomando os desafios da pesquisa 

 
Realizou-se este excurso metodológico com o propósito de – já numa atitude 

hermenêutica – apresentar alguns pressupostos, alguns dos pré-conceitos no sentido 

gadameriano, nos quais a presente pesquisa está enraizada. Tomar os traços apresentados da 

hermenêutica como metodologia de nossa pesquisa resulta em algumas questões importantes para 

situá-la dentro do problema da integralidade e das medicinas alternativas e complementares na 

educação médica. 

A primeira questão é o lugar híbrido da medicina, com inevitáveis impactos nos 

conteúdos e métodos do ensino médico, como área tanto das ciências da natureza, quanto das 

ciências sociais e humanas. Qual destes conjuntos de disciplinas melhor abriga uma ciência da 

saúde ou da vida? Não se entrará neste debate que é devidamente tratado nas obras de 

Canguilhem (1995; 2005). Apenas, destaca-se o fato de que – ao adotar o caminho hermenêutico 

trabalhado por Gadamer como alternativa no problema epistemológico das ciências humanas – 

reconhece-se, valoriza-se e, em última instância, defende-se que tanto a medicina como a 

educação médica são constituídas por saberes que podem ser investigados nas perspectivas 

abertas pelas humanidades. As questões humanas não podem ser esquartejadas de sua 

historicidade, de sua dinâmica de abertura, para sempre terem de caber nos critérios de 

validação do método científico. 

 Há diversos aspectos da medicina como a dor, o sofrimento, a angústia e o cuidado que 

atravessam a história assumindo feições particulares, nos mais diversos tempos e lugares, que não 

devem ser vistos com os olhos do verdadeiro e do falso típicos da racionalidade científica 

moderna. Hermeneuticamente, para estas questões do presente-passado da arte de curar, a 

verdade está na pergunta. O diálogo que surge da historicidade da medicina não é uma tarefa de 

uma “história da medicina”, mas da própria medicina e de seu ensino e aprendizado, na medida 

em que estes se reconheçam enquanto prática humana, antes mesmo de científica. O saber do 

cuidado é eminentemente prático, um tipo de phronesis e não de techne ou episteme. Podemos 

construir diversas imagens diretrizes de uma boa prática médica, mas em termos últimos o saber 

que as constitui só é experimentado de forma plena na vivência de situações concretas, com suas 

singularidades. 
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Surge então a segunda questão ainda mais específica desta pesquisa. Com que mirada 

devemos nos dirigir às possibilidades trazidas pelas medicinas alternativas e complementares 

para o ensino médico? Que critério deve ser utilizado para que uma prática complementar possa 

contribuir com o ensino médico? Temos sempre de recorrer ao leito de Procusto do método 

científico? De início, também há duas formas mais imediatas de responder a esta pergunta: (1) 

deve ser ensinado o que delas tem comprovação científica e (2) elas devem ser ensinadas numa 

perspectiva antropológica caricata, como saberes folclóricos, do tipo: “Vejam, futuros médicos, 

de que tipo de absurdo conseguimos escapar graças à luz da ciência!”, “Que bela visão de mundo 

eles tinham!”. Observe-se como nestas duas posturas se expressam os dois modos “menos 

elevados” da experiência hermenêutica indicados por Gadamer. No primeiro caso, das evidências 

científicas, a tentativa de reduzir tudo ao discurso de verdade hegemônico do presente, a ciência. 

No segundo, reconhecemos as práticas, mas as controlamos, mantendo-as num museu de casos 

exóticos do exercício da medicina. 

Nesta pesquisa, se aposta em buscar o terceiro modo da experiência hermenêutica. Se hoje 

as racionalidades médicas alternativas e complementares despertam o interesse tanto de médicos 

quanto de pacientes, cabe a pergunta: que verdades elas escondem que ainda são capazes de nos 

interpelar, mesmo com a atual hegemonia da ciência? Que perguntas estão dormentes em suas 

afirmações? Como elas foram respondidas? Estas perguntas ainda fazem sentido hoje? Como 

podemos respondê-las? A experiência dos antigos nos dá alguma pista para os desafios do 

presente?  

Este é a proposta de hermenêutica que apresentamos para o estudo de uma destas 

medicinas alternativas e complementares, a medicina antroposófica. A tarefa não é de uma 

repetição sintética e fiel da obra de Steiner, nem de colocá-la no tribunal da validação científica. 

Obviamente, isto não exclui uma apresentação com esforço de rigor de sua história e também de 

seu pensamento para a medicina e do ensino médico. Pelo contrário, depende desta etapa, mas 

não se esgota nela. É mister que se trave com a obra um diálogo com pretensão de verdade, 

caminho que pode trazer uma validade própria para seu ensino. A verdade, neste caso, não é a 

verdade da ciência, mas aquela dos “homens experimentados” que sabem que nada sabem, 

estando sempre abertos a perguntar, a aprender e descobrir novas verdades. 
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2. As bases da medicina antroposófica: a fenomenologia de Goethe e a antroposofia de 
Steiner 
 

2.1. A idade do progresso 

 

A transição entre os séculos XIX e XX foi um período de profundas e rápidas mudanças 

sociais na Europa. O período entre 1879 e 1900 é reconhecido como “a idade do progresso” 

(STONE, 1983, p. 15), marcado por intenso crescimento populacional e econômico, expansão da 

industrialização, urbanização e migração para as cidades. Se, até 1870, a maioria dos europeus 

morava no campo e era analfabeta, o cenário se torna totalmente diferente em 1900. Há uma 

explosão da imprensa e inversão da situação educacional. As taxas de mortalidade foram reduzidas 

à metade na maior parte dos países, refletindo as medidas de higienização e as novas descobertas 

da medicina. Ao longo do século XIX, especialmente em suas últimas décadas, o liberalismo 

econômico e político, a partir dos resultados da experiência inglesa, foi tomado como cartilha para 

as demais nações européias, provocando um intenso processo de reforma das instituições de poder 

nas principais nações do continente, abrindo espaço para a crescente burguesia industrial (STONE, 

1983).   

Esta é também uma época de intensa transformação cultural. Na pintura, se realizou a 

transição do pós-impressionismo de Paul Cézanne (1831-1906) para traços radicalmente 

modernistas e abstratos como do protocubismo de Pablo Picasso (1881-1973) e do realismo e 

erotismo de Gustav Klimt (1862-1918). Na arquitetura, surge a estética da art nouveau, que 

adicionava pequenos traços de delicadeza, um enfoque decorativo, à funcionalidade e ângulos 

retos demandados pela reforma de cidades como Praga e Barcelona, novos centros urbanos da 

Europa. Paris se torna a capital da inovação das artes e do divertimento, com seus cafés-concerto, 

óperas, balés, cinemas e cabarés. Viena, por sua vez, assume o lugar de centro de uma profunda 

renovação intelectual, sendo o período de vinte anos, entre 1890 e 1910, um auge em que se 

encontraram, em diversas fases, as vidas e obras de personalidades como Franz Brentano (1838-

1917), Edmund Husserl (1859-1938), Sigmund Freud (1856-1939), Ludwig Wittgenstein (1889- 

1951), Ernst Mach (1838-1916), Klimt, entre outros. Há o florescimento de espaços de troca de 

idéias, como clubes, cafés e seminários que integravam debates filosóficos e apresentações 

musicais (STONE, 1983).  
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No entanto, com a mesma rapidez, o progresso começou a gerar insatisfações. Os frutos 

dos avanços eram pouco experimentados pelas classes operárias que viviam em situação de 

miséria e exploração da sua força de trabalho. Também não foram equilibradas as tensões entre os 

blocos de poder político, que se formaram no velho continente. Os primeiros quinze anos do 

século vinte prepararam a primeira grande guerra e as revoltas proletárias. É um começo de século 

difícil, com recessão econômica e um clima de saturação precoce do progresso, que podem ser 

percebidos neste comentário de um dos fundadores da sociologia, Max Weber, publicado em 1905, 

em sua Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo: 

 

Ninguém sabe quem viverá, no futuro, nesta prisão ou se, no final deste tremendo 
desenvolvimento surgirão profetas inteiramente novos, ou se haverá um grande 
ressurgimento de velhas idéias e ideais ou se, no lugar disso tudo, uma 
petrificação mecanizada ornamentada com um tipo de convulsiva auto-
significância. Neste último estágio de desenvolvimento cultural, seus integrantes 
poderão de fato ser chamados de “especialistas sem espírito, sensualistas sem 
coração; nulidades que imaginam ter atingido um nível de civilização nunca antes 
alcançado”. (WEBER, 2003, p.86). 

 

2.2. O espiritual na aurora da era das máquinas 

 

Neste contexto, associavam-se, então, o avanço científico, uma “maquinarização” do 

mundo e, ao mesmo tempo, uma profunda busca de sentido para a própria existência. Assim, as 

mudanças não deixaram de afetar o lugar das religiões e do sagrado na vida européia deste 

período. Um dos efeitos das Luzes do século XVII e XVIII foi sem dúvida uma lenta e paulatina 

retirada das questões metafísicas do foco principal da filosofia e da ciência. Deus e os mistérios 

espirituais tiveram seu espaço bastante restringido ao lugar da fé e das religiões. Mesmo este 

espaço passava por profundas transformações. O movimento da Reforma havia originado uma 

modalidade de prática religiosa que tinha implicações mais éticas e econômicas, do que o 

aprofundamento em debates e polêmicas acerca dos atributos do mundo espiritual (WEBER, 

2003). 

Em meio a esta cinzenta reverberação da racionalidade moderna, em nenhum momento, 

deve ser assinalado, deixaram de existir na Europa correntes de movimentos ditos esotéricos, em 

que conhecimentos místicos – isto é, de acesso a uma realidade espiritual, sobrenatural, postulada 

como entremeando e conduzindo, ao mesmo tempo, a realidade material – eram preservados e 



46 
 

 
 

repassados por um grupo seleto de pessoas que atravessavam um processo dito de iniciação. Este 

processo era árduo, exigente, permitindo a poucos indivíduos ascender a este tipo de 

conhecimento. Como exemplo de grupos importantes com estas características, temos a maçonaria 

e a fraternidade rosa-cruz. 

No século XIX, também, obtém grande repercussão na Europa, o fenômeno das mesas 

girantes, em que pessoas de todas as classes sociais se reuniam para assistir ao movimento de 

mesas e grandes objetos sem causas físicas aparentes. Outras manifestações de mediunidade, como 

a psicografia – redação de comunicados de pessoas mortas às vivas –, haviam também 

movimentado variados círculos sociais ao seu redor. No acompanhamento destas manifestações do 

mundo espiritual, nos anos de 1850, o pedagogo francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, quem 

assumiu mais tarde o pseudônimo de Allan Kardec, se deparou com sua própria atividade 

mediúnica e, dado sua forte formação filosófica, decidiu sistematizar um conjunto de saberes que 

integrasse filosofia, ciência e religião, o espiritismo. Apesar de o materialismo assumir aos poucos 

um lugar hegemônico no modus vivendi social europeu tardo-oitocentista, é possível observar 

reações espiritualistas que apontaram ao mesmo tempo para um diálogo com a ciência e a filosofia 

e até evitavam entrar em choque ou negar os resultados destas. 

Este foi o tipo de solo social condicionante do “aparecimento de seitas religiosas 

independentes em escala nunca vista desde o século XVII”, que Peter Washington descreveu em 

seu livro O babuíno de Madame Blavatsky: místicos, médiuns e a invenção do guru ocidental 

(WASHINGTON, 2000, p.19). Este pesquisador aponta alguns motivos para este fenômeno, 

próprio das inquietações do final do século XIX. O primeiro seria uma tentativa de salvar o 

espiritual do declínio das igrejas cristãs, o que implicava a busca de novas autoridades espirituais, 

com carisma suficiente para mobilizar a fé órfã de discípulos à espera de novas lideranças e de 

novas experiências religiosas.  

O segundo motivo se refere à busca derradeira de “uma única chave que resolvesse os 

mistérios do universo”, um “desejo de encontrar a unidade na diversidade” típicos do século XIX, 

que permeou além das manifestações religiosas, também a ciência e a filosofia. Não 

estranhamente, muitos destes líderes seguiram a tendência de afirmar sua visão espiritual como 

ciência. É o caso de Mary Baker Eddy, que funda a Ciência Cristã, do espírita inglês Daniel 

Dunglas Home, e do fundador da doutrina dos complementos naturais, Thomas Lake Harris. Por 

último, Washington destaca, neste período, uma virada progressiva do Ocidente para o Oriente, 
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com a recepção de influências do budismo e do hinduísmo, tanto na ciência quanto na filosofia, 

como em Schopenhauer e Nietzsche. O clímax nesta tendência de orientalização entre os novos 

líderes espirituais se encontra, sem dúvida, em Helena Blavatsky (1831-1891) e sua Sociedade 

Teosófica (WASHINGTON, 2000).  

Blavatsky, de nacionalidade russa, aponta para o Oriente, especialmente a Índia, o 

Himalaia e o Tibete, como locais de iniciação, e sede dos grandes conhecimentos espirituais. Após 

um casamento frustrado, narra que realizou diversas peregrinações nestas terras em busca das 

respostas para os grandes dilemas da humanidade. Em seguida a este período iniciático, mudou-se 

para os Estados Unidos em 1872. Começou sua atividade pública inicialmente aproximando-se do 

espiritismo, mas rapidamente passou a propor grupos de estudos sobre outras fontes esotéricas, 

como hermetismo, cabala e rosacrucianismo. Em 1875, fundou uma iniciativa própria de pesquisa 

e evolução espiritual, a Sociedade Teosófica. Blavatsky ganhou notoriedade por realizar 

apresentações de seus poderes paranormais (adivinhação de pensamentos, previsão de eventos, 

materialização de objetos, produção de sons). A fundadora da teosofia moderna morou ainda na 

Índia e passou os últimos anos de sua vida em Londres. Sua vida foi marcada por inúmeras 

polêmicas e acusações de fraudes envolvendo a veracidade de suas demonstrações de poderes 

paranormais, e das cartas pelas quais intermediava correspondência de terceiros com seus mestres 

orientais. Para Washington, Blavatsky é um ícone deste movimento de espiritualização esotérica 

do fim do século XIX. Uma característica importante deste fenômeno foi o caráter misterioso e de 

autopromoção que os indivíduos, líderes destas iniciativas neo-religiosas, assumiam 

(WASHINGTON, 2000) 15. 

É neste cadinho histórico-cultural, que se insere a história da antroposofia e de seu 

fundador, Rudolf Steiner. 

 

2.3. Uma síntese biográfica 

 

Rudolf Steiner nasceu em 27 de fevereiro de 1861, em Kraljevec, cidade que então 

pertencia ao antigo Império Austro-Húngaro e atualmente é parte da Croácia. Até se mudar para 

                                                 
15 Neste sentido, a trajetória de Rudolf Steiner pode ser avaliada de outra forma. Sem deixar de vê-lo como um 
esoterista, Steiner é descrito por Washington como um “intelectual rigoroso e altamente instruído” (WASHINGTON, 
2000, p. 161), portador de “uma altaneira filosofia, e dedicação ao trabalho.” (WASHINGTON, 2000, p. 152). 
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Viena aos 18 anos de idade, além de Kraljevec (onde permaneceu até os dois anos), Steiner viveu 

em pequenas cidades do Império, como Pottschach e Nëudorfl. Seu pai, antes um guarda florestal 

familiar, quando se casou, tornou-se telegrafista em uma ferrovia do Sul da Áustria. Steiner teve 

uma experiência de infância simples, tranquila, em contato com uma natureza ainda preservada 

das pequenas cidades centro-europeias, mas ao mesmo tempo, marcada pela ebulição cultural e 

política, que atravessava toda Europa. Frequentou escolas locais até os onze anos, tendo aulas de 

música e desenho artístico. Também foi batizado e teve formação religiosa católica. Ao ingressar 

nos estudos secundários, foi encaminhado pelos pais para uma escola técnica, com ênfase no 

ensino científico. Destacou-se como aluno brilhante, com grande interesse em filosofia, geometria 

e história. A leitura minuciosa da Crítica da Razão Pura de Kant ainda em sua adolescência é um 

dos fatos biográficos que exemplificam a profundidade reflexiva do jovem Steiner. Com dezoito 

anos, começou a cursar a Academia Politécnica de Viena, onde pôde, fugindo de uma formação 

apenas em ciências exatas, assistir às aulas de Franz Brentano e também de Karl Julius-Schröer, 

quem primeiramente lhe apresentou a obra de Goethe (STEINER, 2006; WILSON, 1988).  

O contato com a obra científica de Johann Wolfgang von Goethe, um dos maiores poetas 

da história alemã, foi um marco na trajetória de Steiner. Schröer, quem inspirou e acompanhou o 

entusiasmo inicial do jovem estudante com o autor do Fausto, intermediou o convite para que, em 

1883, ele assumisse a tarefa de editar os textos científicos de Goethe, para a Literatura Nacional 

Alemã, acrescentando notas e ensaios introdutórios. Em paralelo aos seus estudos acadêmicos, 

trabalhos literários e filosóficos, desde os catorze anos, Steiner atuou dando aulas particulares. Em 

1884, foi convidado para assumir a tarefa de professor particular de uma família com quatro 

meninos, o que realizou por seis anos. O mais novo dos meninos tinha problemas físicos e 

emocionais, ocasionados por um provável quadro de hidrocefalia. Steiner desenvolveu uma 

abordagem própria nas atividades pedagógicas, que resultaram em significativa melhora do 

quadro. O pupilo mais tarde se formou médico, vindo a falecer em serviço na primeira guerra 

mundial.  

Em 1890, tendo 29 anos de idade, Steiner deixou Viena e mudou-se para Weimar. No ano 

seguinte, concluiu seu doutorado em filosofia pela Universidade de Rostock, Alemanha, com uma 

tese intitulada A questão fundamental da gnosiologia, com especial consideração à Doutrina da 

Ciência de Fichte – Prolegômenos para o entendimento da consciência filosófica consigo própria 
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(STEINER, 1985b). De 1890 a 1897, atuou como colaborador do Arquivo Goethe-Schiller, em 

Weimar, novamente, na edição das obras científicas do grande poeta alemão.  

De seu longo trabalho filosófico com Goethe, resultaram três obras do próprio Steiner: O 

método cognitivo de Goethe, em 1886 (2004a) e A Cosmovisão de Goethe, em 1897 (1985a), e o 

compilado de suas introduções e notas publicado postumamente como A Obra Científica de 

Goethe, em 1926 (1984). Após um período morando sozinho com muitas dificuldades econômicas, 

o jovem filósofo foi acolhido, como inquilino, na casa de uma jovem viúva, mãe de cinco filhos, 

Anna Eunike. Tornaram-se amigos e apoiaram-se mutuamente, Anna, cuidando de Steiner, e este a 

ajudando na tarefa de educar os filhos. Em 1897, Steiner se mudou para Berlim, num período de 

fortes transformações pessoais, que será abordado a seguir. A família Eunike o acompanhou e, em 

1899, Anna e Steiner decidiram se casar, num relacionamento que seguiu até 1903. 

Por sua autobiografia, sabe-se que a percepção de Steiner do mundo supra-sensível – termo 

mais utilizado por ele para se referir à dimensão espiritual da realidade – o acompanhou desde a 

infância. Remetendo-se à experiência de felicidade que teve ao fazer contato com a geometria 

ainda na escola, ele recorda: 

 
É em minha relação com a Geometria que devo ver o primeiro germinar de uma 
concepção que paulatinamente se desenvolveu em mim. Ela já existia em mim de 
maneira mais ou menos inconsciente durante a infância, e em torno de vinte anos 
de idade assumiu uma forma definida, plenamente consciente. 
Eu dizia a mim mesmo: os objetos e processos que os sentidos percebem estão 
dentro do espaço; mas, da mesma maneira como esse espaço está fora do homem, 
encontra-se no íntimo uma espécie de espaço anímico, palco de seres e 
acontecimentos espirituais. (STEINER, 2006, p. 31). 

 

No entanto, durante um longo tempo, optou por não tornar esta experiência pública. 

Preferiu tentar construir um alicerce filosófico forte que permitisse apresentar suas observações 

espirituais da maneira como as captava: resultados concretos, vivos, acessíveis através de um 

esforço consciente a partir do pensamento humano, e não impressões nebulosas, inconscientes, 

alcançadas através de práticas de transe ou perda da consciência. Este é o motivo pelo qual Steiner 

justifica sua tardia atividade pública como conferencista e pesquisador esotérico. 

Em 1897, aos 36 anos de idade, o futuro fundador da antroposofia relata ter atravessado um 

período de intensa reviravolta e transformação pessoal. Experimentou ter desenvolvido exatidão e 

aprofundamento em sua compreensão do mundo espiritual. Neste mesmo ano, ele havia concluído 
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seu trabalho de edição das obras de Goethe, e narrou assim uma mudança importante na sua 

postura diante da vida:  

     

Então eu passei a conviver com esta pergunta: será que se deve calar? Foi com 
esta situação em minha vida anímica que eu me vi, naquela época, diante da 
necessidade de dar um novo cunho à minha atividade exterior. As forças que 
determinavam meu destino exterior não podiam mais, como até aquele momento, 
estar em harmonia com as diretrizes interiores resultantes de minha vivência do 
mundo espiritual. (STEINER, 2006, p. 267, grifos do original). 

 

Neste mesmo ano, Steiner se mudou para Berlim e conseguiu adquirir os direitos do 

periódico Magazine de Literatura, em que passou a escrever de forma mais sistemática sobre arte 

e filosofia, em diálogo com seus contemporâneos. Havia um forte movimento de publicação de 

revistas de debate cultural neste período na Europa. Em 1899, foi professor de história de uma 

organização sindical, a Escola de Formação Cultural para Trabalhadores. Também participou de 

uma sociedade teatral, a Sociedade Dramática, em que se envolveu com o trabalho de direção de 

algumas peças. Apenas em 1899, decidiu publicar pela primeira vez um ensaio de cunho mais 

esotérico: A revelação secreta de Goethe, uma análise da obra goetheana O Conto da serpente 

verde e da linda Lillie (STEINER, 2006). 

Este ensaio chamou a atenção de membros da Sociedade Teosófica na Alemanha, que logo 

convidaram Steiner para proferir diversas conferências sobre filosofia e mística cristã em seus 

encontros. Steiner concordou, assentando que só falaria do que ele mesmo houvesse alcançado 

enquanto conhecimento esotérico, sem o compromisso de estar de acordo com a doutrina 

teosófica. Ele mesmo havia tido um contato inicial com obras teosóficas, como o Budismo 

Esotérico, de Alfred Percy Sinnett, cujo conteúdo qualificou como abominável (STEINER, 2006, 

p.118).  

Em 1900, Steiner conseguiu deixar a direção do Magazine e passou a se dedicar mais 

intensamente à atividade de conferencista para os círculos teosóficos e de escrever e publicar obras 

com um conteúdo esotérico cada vez maior. Se Concepções do mundo e da vida no século XIX de 

1900, e A mística no despertar da vida espiritual moderna, 1901, ainda podem ser vistos como 

obras mais de caráter histórico, o mesmo já não pôde ser dito de O Cristianismo como fato místico 

de 1902, a Teosofia, primeira edição de 1904 e da série de palestras, entre 1901 e 1902, De Buda a 

Cristo. Em 1902, Steiner viaja a Londres para participar de seu primeiro congresso da Sociedade 
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Teosófica, quando conheceu pessoalmente a sucessora de Madame Blavatsky, Annie Besant. 

Neste congresso, decide-se pela fundação da seção alemã da Sociedade Teosófica, da qual, em 

seguida, Steiner é eleito secretário-geral. Mantendo sua postura independente face aos outros 

movimentos, conseguiu aumentar os grupos da sociedade na Alemanha, Suíça e Áustria-Hungria, 

e organizou, de modo inovador, com uma presença importante de manifestações artísticas, o 

congresso da Sociedade Teosófica de 1907, em Munique. Steiner publicou sua obra esotérica mais 

completa A Ciência Oculta em 1909, em que aprofunda não só a visão do ser humano, já 

apresentada em Teosofia, como expõe sua cosmologia, realizando uma descrição supra-sensível da 

história do universo e da humanidade (STEINER, 2006; WILSON, 1988).  

Em 1913, a partir de uma série de divergências que tiveram como ponto final o não-

reconhecimento do jovem hindu Jiddu Krishnamurti como encarnação de Cristo, Steiner, junto 

com Marie von Sivers, que se tornaria sua segunda esposa em 1914, foram expulsos da Sociedade 

Teosófica. Fundaram a Sociedade Antroposófica, trazendo consigo muitos dos grupos da seção 

alemã (STEINER, 2006). Nos anos seguintes à fundação da Sociedade Antroposófica, 

especialmente após a primeira grande guerra, a vida de Steiner foi dedicada à elaboração de 

propostas de aplicação de seu pensamento à reconstrução social, imperativo público iminente no 

pós-guerra. Desenvolveu reflexões sobre a trimembração do organismo social, reconhecendo a 

própria sociedade como um ser espiritual, vivo e dinâmico, que exige cuidados, na busca de 

harmonia e equilíbrio entre polaridades (como estado e mercado) para um desenvolvimento social 

saudável.  

De 1900 a 1925, Steiner realizou mais de 6000 conferências. Fez proposições, orientou, 

impulsionou e participou da fundação de iniciativas de membros da Sociedade Antroposófica nas 

áreas de educação, arquitetura, artes, agricultura e na medicina. Além disso, coordenou a 

construção de uma sede física de seu movimento em Dornach, Suíça. O primeiro Goetheanum, 

nome com que foi batizada esta edificação, teve sua construção iniciada em 1914, porém só foi 

inaugurado em 1921. Tragicamente, no ano seguinte, 1922, a obra em madeira foi destruída por 

um incêndio. Steiner, ainda que profundamente abalado pelo episódio, propôs uma re-fundação da 

Sociedade Antroposófica, que deveria primordialmente estar alicerçada no espírito de seus 

membros, e não em uma estrutura física. Em 1924, participou do começo da construção do novo 

Goetheanum, desta vez em cimento, e viveu ainda uma intensa atividade ministrando palestras e 

cursos. A partir de setembro deste ano, teve de interromper sua vida pública. Seu estado de saúde 
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se agravou, provavelmente à custa de um transtorno abdominal que o acompanhava há alguns 

anos. Steiner faleceu em 30 de março de 1925, em sua residência em Dornach, finalizando de 

forma precoce uma trajetória de vida que sinalizava ainda ter fôlego para novas reflexões 

filosóficas e iniciativas sociais (WILSON, 1988). 

 

2.4. O filosofar em tempos de agonia 

 

O cenário cultural centro-europeu da segunda metade do século XIX – em que Steiner é 

educado e, em meio ao qual, também elabora as bases filosóficas da antroposofia – é 

profundamente marcado pelos desdobramentos e conflitos do idealismo alemão, do positivismo 

francês e inglês, e, de certa forma, um respeito e valorização dos autores do romantismo, por sua 

importância artística e literária. Estes conflitos tinham uma motivação especial nos primeiros anos 

acadêmicos de Rudolf Steiner. Um novo campo de pesquisa nascente gerava disputas entre 

idealistas e empiristas, entre o debate filosófico e os cada vez mais eficazes e irrefutáveis testes de 

laboratório: a psicologia. Podemos dizer que a psicologia experimental nasceu neste último quarto 

novecentista, tendo como marco, a criação do primeiro laboratório de psicologia, em 1879, em 

Leipzig, pelo fisiólogo Wilhelm Wundt. (DUARTE, 2004, p. 14; WILSON, 1988). 

O espaço cada vez maior ocupado pela pesquisa empírica havia cruzado uma fronteira até 

então não alcançada, até porque, mesmo filosoficamente, este terreno só havia sido delimitado há 

pouco mais de um século, com o iluminismo: trata-se da emergência do sujeito individual 

moderno. A ciência empírica poderia finalmente começar a dar repostas seguras, talvez definitivas, 

a perguntas até então restritas à reflexão filosófica: o quanto é a subjetividade humana determinada 

por influências ditas externas como o meio social? Qual sua relação com o funcionamento 

detalhado de regiões do cérebro e do restante do sistema nervoso? O pensamento humano é 

resultado só de sensações externas? Como a ciência deve pesquisar a subjetividade humana? Estas 

perguntas estavam tão vivas e pulsantes na época de Steiner que construíram o cerne da filosofia 

de alguns de seus renomados contemporâneos como Marx, Dilthey, Husserl, Hartmann (WILSON, 

1988) 

Longe de se tratarem de temas novos para o pensamento ocidental, estas questões se 

apresentavam, diante talvez de um ultimato filosófico, um derradeiro momento na história 

ocidental, onde ainda se acreditou que poderiam ser encontradas respostas conclusivas para elas. 
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Steiner vivenciou talvez o último debate epistemológico acirrado do ocidente, ao qual se seguiram, 

no século XX, especialmente após as grandes guerras, discussões em torno da epistemologia muito 

mais numa perspectiva sociológica – reconhecendo a verdade como um discurso construído 

socialmente –, marcadamente influenciadas pela teoria crítica, psicanálise e estruturalismo. A 

geração de filósofos da época de Steiner pode ser vista como a última a tentar responder “de peito 

aberto”, sem o peso dos condicionantes históricos, sociais e inconscientes, à pergunta: como 

chegar ao conhecimento da verdade, mais especificamente, da verdade sobre o ser humano? Em 

seu livro, Os enigmas da filosofia, Steiner sintetiza aquelas que seriam as principais indagações do 

seu tempo às quais também dedicou parte significativa de sua obra: 

 

Nos tempos modernos, o problema do significado, do valor e dos limites do 
conhecimento se moveu, como problema fundamental, para o centro da reflexão 
filosófica. Qual a relação que a percepção, a concepção e o pensamento humanos 
possuem com o mundo real? Pode esse processo de percepção e pensamento 
resultar em um conhecimento capaz de esclarecer o homem nas questões em que 
ele quer ser esclarecido? (STEINER, 1973, p. 243, tradução nossa). 
 

Diante desta questão, dois posicionamentos estavam em embate à época de Steiner: o 

idealismo, cujo ápice ele encontra na obra de Hegel, e o materialismo filosófico, que ele identifica 

como a base do pensamento de diversos autores, como Darwin, Buechner, Vischer e Moleschott 

(STEINER, 1973, p. 265). O idealismo encontrava poucos adeptos e uma difícil sustentação 

filosófica, visto que o espírito humano ou o espírito absoluto, como realidades em si, eram 

hipóteses cujos argumentos se tornavam cada vez mais frágeis, diante das evidências das pesquisas 

científicas. Se havia uma subjetividade humana autônoma da realidade física, ela era mais um 

limitador ou mesmo um viés de compreensão da realidade do que uma garantia de encontro com a 

verdade. Estes foram os alertas deixados pela filosofia de Kant e Schopenhauer, que haviam sido 

assumidos como pressupostos deste embate. 

Para o filósofo de Kraljevec, os desafios da filosofia de seu tempo não representavam 

apenas um problema filosófico, mas repercutiam em graves problemas sociais. As crises 

econômicas e as desigualdades sociais tinham como fundamento uma relação de objetificação da 

natureza e de desvalorização das experiências subjetivas, de pensamento, sentimento e vontade dos 

próprios seres humanos. Já que um acesso à essência das coisas não parecia ser mais possível, 

interessava do conhecimento apenas aquilo que poderia implicar em quantificação e manipulação 
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eficaz tanto da natureza quanto do próprio ser humano. O sujeito ou a alma, o espírito, só 

poderiam fornecer informações que nos desviam desta compreensão objetiva da realidade. O 

embate possuía um lado em vantagem. A filosofia, especialmente em sua participação na 

construção de visão de mundo e um modo de viver próprios do início do século XX, tomou como 

modelo o materialismo, que, ao longo do século XIX, baseando-se apenas na interpretação lógica e 

matemática de dados sensoriais e empíricos da realidade, se tornou a metodologia hegemônica nas 

ciências naturais.  

 
2.5. A metodologia goetheana como pilar 

 

Tornou-se claro para Steiner que tanto a saída do embate filosófico quanto dos problemas sociais 

passava por estudar o processo de conhecimento humano com o objetivo inicial de tentar reverter 

a vantagem do materialismo nas ciências naturais (STEINER, 2011a; 2011b). Foi justamente em 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), um dos grandes poetas e pensadores da modernidade 

clássica, que Steiner, ainda estudante da Academia Politécnica de Viena, encontrou um 

pensamento sobre as ciências naturais em condições de dialogar com o percurso reflexivo que ele 

mesmo começava a desenvolver. O jovem estudante universitário via, nos estudos científicos de 

Goethe, fortes semelhanças com suas próprias conclusões, como por exemplo, sobre o fenômeno 

das cores na física, e sobre a constituição dos organismos humano, animal e vegetal. “Apesar de 

todas as objeções feitas pelos físicos à teoria das cores de Goethe, eu era cada vez mais impelido, 

por meus próprios experimentos, da abordagem física usual em direção a Goethe” (STEINER, 

2006; p.89) Mais adiante, afirma: “Contemplava os membros do organismo humano, do animal e 

do vegetal em suas configurações. Com isso cheguei à minha maneira, à teoria das metamorfoses 

de Goethe.” (STEINER, 2006, p. 90).  

Steiner teve na obra científica de Goethe mais do que um pensamento com o qual pudesse 

dialogar e ver suas inquietações e conclusões reverberadas e ratificadas por outro pesquisador 

com a importância histórica do grande poeta alemão. Em 1882, Rudolf Steiner foi convidado para 

editar, no contexto da Literatura Nacional Alemã, os escritos científicos de Goethe, 

acrescentando introduções e comentários subsequentes. Com esta atividade, foi dada a Steiner a 

possibilidade de, sistematizando uma abordagem científica até então dispersa, subentendida nos 
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escritos do autor do Fausto, apresentar sua própria concepção de ciência que via totalmente 

identificada com a de Goethe. 

 

Para mim essa tarefa significava um acerto de contas com as Ciências Naturais, 
de um lado, e com toda a cosmovisão de Goethe, de outro. Já que teria de vir a 
público com tal discussão, eu tinha de levar a um certo desfecho todos os 
elementos da cosmovisão alcançada por mim até esse momento (STEINER, 
2006, p.99). 

 

Assim, escrever sobre o pensamento de Goethe foi o caminho adotado por Steiner para 

começar a apresentar publicamente as suas próprias convicções sobre os rumos que a ciência 

deveria adotar no sentido de contribuir para, e não obstaculizar, uma realização mais plena da 

natureza humana. A ciência, no sentido espiritual apontado por Steiner, pode, por excelência, 

permear as mais diversas atividades humanas, dirigindo-as a uma integração cada vez mais plena 

entre homem e universo. 

 

Ora, em meus estudos de Goethe me ficou claro como meus pensamentos 
conduzem a uma visão da essência do conhecimento manifesta por toda parte na 
criação de Goethe e em sua postura relativa ao mundo. Descobri que meus 
pontos de vista redundaram numa teoria do conhecimento que é a da cosmovisão 
goetheana (p.16, STEINER, 2004a). 

 

2.5.1. Goethe: um cientista? 
 

“O que deveríamos aprender de Goethe é, antes de mais nada, como fazer perguntas à 

natureza.” (STEINER, 1984, p. 78, grifos do original). Esta é uma das primeiras características 

da aproximação do fundador da Antroposofia à obra de Goethe. Já na época de Steiner, o trabalho 

científico do poeta alemão tinha sua credibilidade questionada em função de muitos dos 

resultados a que havia chegado, no início do século XIX, já terem sido superados pelas ciências 

naturais. Citando o próprio Goethe, Steiner endossou seu posicionamento com a seguinte 

metáfora: “Opiniões que professamos são como peões que avançamos em nosso tabuleiro; podem 

ser eliminados, mas introduzem um jogo que depois será ganho.” (GOETHE apud STEINER, 

1984, p. 78). A superação de resultados é algo inerente ao processo do desenvolvimento 

científico e sucede a qualquer método adotado. No entanto, fica evidente, pelo lugar que a ciência 
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ocupa na obra de Goethe, que todo método científico traduz uma determinada compreensão do 

homem, e de seu papel na natureza e no universo, um determinado modo de ser humano, de 

andar a vida, que se traduzirá num modo de se fazer ciência. Nas palavras do próprio Steiner: 

 

Em nenhuma parte, na época mais moderna, eu encontrava representadas a 
segurança interna, a coerência harmônica e o sentido de realidade em relação 
mundo como em Goethe. Desses pensamentos deveria brotar o reconhecimento 
de que a maneira como Goethe se comporta no processo cognitivo também 
provém da essência do ser humano e do mundo (STEINER, 2004a, p. 12). 

  

Goethe nasceu em 1749, na cidade de Frankfurt, no seio de uma rica família burguesa 

alemã. Começou sua vida estudantil universitária em Leipzig, em 1765, cursando direito. Em 

1768, teve de interromper seus estudos e retornar para casa doente, infectado por um abscesso.  

No seu período de convalescência, fez leituras de alquimia e astrologia, chegando a construir um 

laboratório onde realizou experiências simples (MORAES, 2002, p. 11).  Em 1769, foi para 

Estrasburgo, a fim de concluir sua formação, mas também se aventurou na medicina, estudando 

anatomia e frequentando clínicas. Goethe realizou também extensas leituras em óptica, 

metereologia e zoologia. Em paralelo, escreveu e publicou sua primeira antologia poética em 

1769. 

 Formou-se em Direito em 1771, retornando à sua cidade natal. Preferiu se dedicar neste 

período mais à literatura do que ao escritório de advocacia. Em 1774, publicou seu Os 

sofrimentos do jovem Werther, a respeito do qual Benjamin assinalou que “talvez tenha sido o 

maior sucesso literário de todos os tempos” (BENJAMIN, 2009, p. 132). Os estudos de Goethe 

sobre história natural se aprofundaram após 1775, quando se mudou para Weimar e assumiu o 

serviço do grão-duque Karl August. Durante 11 anos, Goethe viveu na pequena cidade alemã um 

período de intensa atividade político-administrativa, literária e também científica, aprofundando 

seus estudos em osteologia e mineralogia. 

Em 1786, Goethe se percebeu cansado e entediado de suas atividades e decidiu realizar 

uma longa viagem de peregrinação à Itália. Ao longo de dois anos, passou por diversas cidades, 

Veneza, Ferrara, Bologna, permanecendo, porém, a maior parte do tempo em Roma. Seguiu seus 

estudos de geologia, óptica e, principalmente botânica, aproveitando-se de estar em outra região 

geográfica, com clima, flora e relevos diferentes do que conhecia na Alemanha, para aperfeiçoar 

suas teorias. Esteve também em constante influência do acervo artístico clássico antigo e 
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renascentista italiano. Suas composições literárias o ocuparam ativamente, como Torquato Tasso, 

Egmont e Ifigênia em Tauride. Retornou à Weimar em 1788, assumindo novamente atividades 

político-administrativas.  Jena, cidade próxima a Weimar, de cuja vida cultural Goethe também 

começou a participar, se tornara um dos mais ativos centros acadêmicos alemães de todos os 

tempos, reunindo neste período pesquisadores como os irmãos Humboldt, escritores como 

Schiller e filósofos como Schelling, Fichte e Hegel.  Após a viagem à Itália e com recursos que 

mobilizara junto à côrte, Goethe construiu em Weimar uma escola veterinária, um observatório 

de mineralogia e um jardim botânico. Suas pesquisas científicas se intensificaram e finalmente 

começaram a ser publicadas, tendo sido A metamorfose das plantas, em 1790, a primeira delas.  

Seguiram-se suas Contribuições ao estudo da óptica, em duas partes, disponibilizadas 

separadamente em 1791 e 1792. A Doutrina das cores é publicada em 1810 e, entre 1817 e 1824, 

Goethe edita seis cadernos em dois volumes denominados Zur Naturwissenschaft überhaupt, 

besonders zur Morphologie16. Além destes textos, encontram-se apontamentos científicos de 

Goethe em pequenos ensaios, aforismos, poesias, cartas – especialmente em sua correspondência 

com Schiller entre 1794 e 1803 – e em relatos de suas conversações com Johann Peter Eckerman, 

seu secretário particular e revisor de suas últimas obras. Em 1832, o grande poeta alemão faleceu 

aos 82 anos.  

Goethe viveu num momento singular da história européia, presenciando uma grande 

efervescência científica, em que obras clássicas estavam em plena divulgação e debate, atingindo 

ampla influência cultural, como a física newtoniana, os estudos botânicos de Lineu, a crítica 

kantiana, as divergências sobre a origem das espécies entre Cuvier e Saint-Hilaire17 ou sobre as 

formações geológicas entre netunianos e plutonianos18. Diante de todas as questões presentes 

nestas obras e debates, Goethe construiu um posicionamento próprio alicerçado em observações, 

experimentos e reflexões originais aos quais se dedicou intensamente ao longo de sua vida. Sua 

trajetória biográfica é a de um ser humano inquieto, contestador de normas, experimentador de 

possibilidades, buscador da verdade acerca do destino humano, a qual almejava 

                                                 
16 Tradução nossa: “Sobre a história natural em geral, e em particular sobre a morfologia”. 
17 Ambos naturalistas. Enquanto Georges Cuvier (1769-1832) defendia um estado fixo das espécies desde a criação, 
Étienne Geofroy Saint-Hilaire (1772-1844) defendia uma mutação evolutiva das espécies. Goethe se posicionou a 
favor de Saint-Hilaire (MORAES, 2002, p. 17). 
18 Plutonianos e netunianos representam correntes da geologia entre o século XVIII e XIX. Os primeiros acreditavam 
na origem ígnea ou vulcânica das rochas, enquanto os últimos viam os mares e oceanos como predecessores das 
rochas. Goethe era contrário à teoria do vulcanismo (GOETHE, 1997, p. 215). 
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indissociavelmente para seu próprio destino e da sociedade de sua época. O autor do Fausto, 

como artista e cientista, “converte o seu mundo interior em assunto de interesse público, 

transforma cabalmente os problemas de seu tempo em problemas de seu mundo empírico e 

intelectual.” (BENJAMIN, 2009, p. 130). 

 
2.5.2. Como Goethe fez ciência 
 

A ciência se tornou uma das ocupações de Goethe de forma integrada à sua vida artística e 

política, sendo uma das maneiras com que expressou sua Bildung, isto é, seu próprio impulso 

formativo humano. A pesquisa e a reflexão sobre História Natural foram das principais atividades 

do pensador de Frankfurt, na medida em que experimentava a necessidade de se posicionar 

acerca da relação homem-natureza e da forma como a ciência de seu tempo a abordava 

(GOETHE, 1997, p. 237-238). Há dois traços fundamentais da aproximação goetheana à 

natureza: o reconhecimento desta como uma unidade viva, infinita, capaz de assumir inúmeras 

formas e expressões; e o lugar do ser humano como parte desta unidade, com quem ela “fala 

constantemente”.  O mundo se coloca diante do homem sem princípio nem fim, e por isso, “não 

se poderá estabelecer nunca, nem definir até que ponto o espírito humano será capaz de penetrar 

seus próprios mistérios e os do mundo” (GOETHE, 1997, p. 193, tradução nossa). A infinda 

tarefa humana para Goethe é compreender esta linguagem da natureza. Esta é a tarefa da ciência, 

como ele explicita em Teoria de la Naturaleza: 

 

A ciência é, propriamente, o privilégio do homem; e se fosse guiado 
continuamente por ela até a grande idéia de que o todo não é outra coisa que 
unidade harmônica, que ele [o homem] é, por sua vez, unidade harmônica, esta 
grande idéia se converteria em algo muito mais rico e pleno que a simples 
complacência com um cômodo misticismo, que oculta com gosto sua pobreza 
em respeitável obscuridade. (GOETHE, 1997, p.146-147, tradução nossa). 
 

Porém, este desvendar a unidade da natureza não pode ser entendido apenas como um 

capricho ou uma busca por maior progresso técnico da humanidade. Dele depende a própria 

realização do homem. Goethe entedia que o desafio do ser humano era buscar sua própria 

unidade interior, a integração entre suas diversas faculdades, sob a condição de, em não o 

fazendo, viver em conflito. Dessa forma, Goethe entendia que conhecer a harmonia da natureza 

era o caminho para o homem harmonizar-se internamente. 
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Mas através de que linguagem nos fala a natureza? Como o ser humano pode “mergulhar 

em seus mistérios”, onde estão as chaves para o seu próprio enigma interior? Foi buscando a 

forma mais adequada de responder a estas perguntas que Goethe construiu sua própria abordagem 

científica. Não se tratava de nada propriamente inventado por Goethe, mas alicerçado em 

aspectos do pensamento de filósofos como Bacon, Leibniz, Spinoza e Kant. Sua proposta possui 

traços tanto empiristas quanto idealistas, que Goethe buscou sintetizar numa espécie de 

“idealismo empírico” ou “idealismo objetivo” (NISBET, 1972). Pode-se encontrar esta busca 

neste trecho de sua Introdução à parte didática da Doutrina das Cores: 

 

Expressar a essência de algo é propriamente um empreendimento inútil. 
Percebemos efeitos, e uma história completa destes bem poderia abranger a 
essência daquele. Em vão nos esforçamos para descrever o caráter de uma 
pessoa, basta reunir suas ações e feitos para que uma imagem de seu caráter nos 
seja revelada. (GOETHE, 1993, p. 35) 
 

Se a chave está na natureza, Goethe será de início um pensador o menos afeito possível a 

pontos de partida abstratos. O contato com a natureza se dá através da experiência sensível; logo, 

é dela que temos de começar todo trabalho de compreensão da sua linguagem. Porém, como bem 

observa o poeta, este primeiro contato com a natureza nos impõe alguns desafios: 

 

Sabemos bastante bem que em naturezas humanas singulares se impõe 
habitualmente o predomínio de uma faculdade ou capacidade qualquer e que 
necessariamente se gera disso um modo unilateral de se representar as coisas, 
visto que o homem conhece o mundo só através de si mesmo e, portanto, com 
ingênua presunção, crê que o mundo está construído segundo seus desejos. 
(GOETHE, 1997, p.218, tradução nossa). 

 

Num primeiro momento, o homem observa os objetos a partir de um viés particular, que 

Goethe entende como natural e até indispensável se pensarmos que “seu destino inteiro depende 

de que lhe gostem ou desgostem, lhe atraiam ou lhe repilam, lhe sejam úteis ou prejudiciais” 

(GOETHE, 1997, p. 151, tradução nossa). Todavia, ao assumir esta busca do conhecimento e da 

harmonia, é preciso superar este modo de ver e de julgar as coisas, que “expõe ao homem a 

milhares de erros que com frequencia lhe humilham e amargam a vida” (GOEHTE, 1997, p. 151, 

tradução nossa). Este seria um primeiro passo do método científico de Goethe: um movimento de 
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não se deixar levar pela primeira impressão da realidade, que provavelmente está atrapalhada por 

esta tendência inicial de querer ver as coisas como se gostaria que elas fossem. 

Em seguida, podemos começar a buscar o caminho do conhecimento propriamente dito, a 

que Goethe se refere como o caminho científico. Este é composto de duas ações: (1) observar os 

objetos da natureza em si mesmos e (2) observá-los em suas relações recíprocas (GOETHE, 

1997, p. 151). A possibilidade de reconhecer uma realidade em si mesma nos é dada por nossa 

percepção sensível, nossos sentidos físicos. Enquanto as relações que existem entre os elementos 

que me surgem da realidade, só posso perceber através do pensamento. Reside neste segundo 

momento o núcleo de toda abordagem científica goetheana. O pensamento é entendido enquanto 

órgão de percepção e não como um filtro limitador da realidade. A idéia faz parte da realidade e 

pode ser observada pelo nosso pensar, que funciona como olhos da alma humana. Atendo-se à 

experiência dos sentidos físicos, jamais se encontrará quaisquer sinais de unidade e de conexão 

na realidade, apenas fatos isolados, soltos. Mas em nenhum momento é assim que se estabelece a 

relação entre o ser humano e o mundo, para Goethe, como ele observa neste outro trecho da 

Doutrina das Cores: 

 

Cada olhar envolve uma observação, cada observação uma reflexão, cada 
reflexão uma síntese: ao olharmos atentamente para o mundo já estamos 
teorizando. Devemos, porém, teorizar e proceder com consciência, 
autoconhecimento, liberdade e se for preciso usar uma palavra audaciosa com 
ironia: tal destreza é indispensável para que a abstração, que receamos, não seja 
prejudicial, e o resultado empírico, que desejamos, nos seja útil e vital. 
(GOETHE, 1993a, p. 37). 
 

Podemos dizer, assim, que o ser humano, ao mesmo tempo em que percebe o mundo, se 

depara com a vida deste. Porém, apesar de ser difícil separar estes dois momentos, torna-se 

necessário dirigir nossa atenção cuidadosamente e de forma ordenada a cada um destes aspectos, 

para que o conhecimento possa se edificar cada vez mais amplamente, para não cair no viés 

individualista citado anteriormente. Goethe se torna um entusiasta tanto da experimentação 

detalhada e repetida, quanto da contemplação silenciosa e reverente do mundo. Para a ciência de 

Goethe, “a matéria não existe nem pode ser eficaz nunca sem o espírito, nem o espírito sem a 

matéria” (GOETHE, 1997, p. 242, tradução nossa). 
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Os pensamentos nascem necessariamente da organização do nosso ser e, de certa forma, 

são eles que nos permitem alcançar a unidade da realidade. Mas como encontrar uma correlação 

verdadeira entre os elementos do mundo sensível e não cair em uma abstração particular? Para 

isso, Goethe propõe que este trabalho de dedução (GOETHE, 1993a, p. 68), de ver o todo nas 

partes, e não de construir o todo a partir das partes, deve ser mediado pela realização do maior 

número de experiências ou experimentos possível, sempre num sentido de complementaridade e 

com o maior detalhamento, somado a uma espécie de ascese interior, em que se deve ser o mais 

severo observador de si mesmo e desconfiar constantemente de si em seus esforços (GOETHE, 

1997, p. 152).  Seguindo estes passos, poder-se-á realizar o que ele chamou de experiência 

superior (GOETHE, 1997, p. 162), que permite ao pesquisador encontrar uma estrutura 

fundamental da cosmovisão goetheana: o Urphänomen ou fenômeno primordial. A melhor 

descrição deste processo se encontra também em sua Doutrina das cores:  

 

Nós os denominamos fenômenos primordiais, pois nada no mundo fenomênico 
lhes é superior, ao contrário, partindo deles é possível descer gradualmente até o 
caso mais comum da experiência cotidiana, invertendo, assim, a via ascendente 
feita até agora. O fenômeno primordial é, pois, tal qual o apresentamos. 
(GOETHE, 1993b, p. 90). 
 

Goethe também dispôs como se pode alcançar o fenômeno primordial (GOETHE, 1997, 

p.173-174). Estes apontamentos também foram retomados por Steiner para a compreensão da 

cosmovisão goetheana. Num primeiro momento, tem-se (1) um fenômeno empírico, que “limita-

se aos fatos considerados isoladamente” e é associado por Steiner ao empirismo comum, 

poderemos chamá-lo também de experiência pura (STEINER, 2004a, p. 32; STEINER, 1984, p. 

109). No segundo momento, há o (2) fenômeno científico, em que são inferidas causas e relações 

entre os fenômenos, no entanto, de forma limitada. Neste momento, enxergam-se conceitos 

isolados, resultantes da soma de experiências, como impressões fixas, ainda não em movimento. 

Este nível de conhecimento se alcança através de uma das faculdades de nosso pensar, chamada 

por Gothe e Steiner de Verstand, que pode ser traduzido por intelecto ou entendimento 

(GOETHE, 1992, p.219; STEINER, 2004a, p.63; STEINER, 1984, p.109). Entretanto, o esforço 

de Goethe é justamente ultrapassar estas duas posturas iniciais polares: 
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Goethe vê no primeiro método e no segundo método apenas unilateralidades. O 
empirismo comum é a ignorância grosseira, pois nunca se eleva acima de uma 
mera enumeração de casualidades; o racionalismo, por sua vez ao interpretar o 
mundo fenomenal, vê causas e relações que nele não se encontram. [...]. Ambos 
os caminhos, o empirismo comum e o racionalismo, são para Goethe pontos de 
transição que devem ser superados e nada mais (STEINER, 1984, p.109-110). 
 

Assim, no terceiro momento, há (3) o fenômeno puro, que se mostra como uma sucessão 

constante de fenômenos (STEINER, 1984, p.174), ele é deduzido de dentro das próprias 

experiências como seu elemento unitário. É alcançado pela Vernunft, razão ou compreensão, 

capaz não apenas de ver conceitos isolados, mas a sua integração, a Ideia. A ideia para Goethe é 

“aquilo que continuamente surge no âmbito do fenomenal e por isso se nos impõe como lei de 

todo o acontecer fenomênico” (GOETHE, 1992, p. 219). Se os conceitos fazem as correlações 

das experiências sensíveis, a ideia integra, no sentido, de atravessar, perpassar, os conceitos. Ela é 

intuída como uma totalidade de uma sequencia de atividades ininterrupta. (GOETHE, 1993b, p. 

70). Este processo dedutivo e objetivo de Goethe, quando chega a este nível de percepção pode 

ser chamado de Anschauen, que nas traduções é apresentado como intuir (GOETHE, 1993a, p. 

67) em outras como contemplar (p.18, STEINER, 2004a), como imaginação sensível, ou ver 

(GOETHE, 1997, p. 211).  

Depara-se então com um procedimento cauteloso de gestação das intuições, a partir de um 

contato regular com as experiências, até chegar ao ponto original, “pregnante”, o fenômeno 

primordial. Neste fenômeno, ocorre transformação, sem alteração da essência, ele é ao mesmo 

tempo universal e plural, o mesmo em transformação. Steiner o associa ao conceito aristotélico 

de enteléquia (STEINER, 1984, p. 58) e Goethe deixa claro que se trata de um impulso 

formativo, um nisus formativus (GOETHE, 1997, p.187-189), ou Bildung, conceito, para ele, que 

supera o de Gestalt: 

 

O Alemão tem para o conjunto da existência de um ser real a palavra ‘Forma’ 
[Gestalt]. Com este termo ele abstrai do que está em movimento, admite que 
uma coisa consistente nos seus elementos seja identificada, fechada e fixada no 
seu caráter. 
Mas se considerarmos todas as formas em particular as orgânicas, descobrimos 
que não existe nenhuma coisa subsistente, nenhuma coisa parada, nenhuma coisa 
acabada; antes que tudo oscila, num movimento incessante. A nossa língua 
costuma servir-se e, com razão, da palavra ‘Formação’ [Bildung] para designar 
tanto o que é produzido como o que está em vias de o ser. (GOETHE, 1993b, p. 
68-69) 
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Como resultado principal desta abordagem da história natural, que o poeta chamou de 

Morphologie e que se pode, a partir da citação anterior, chamá-la de estudo da Bildung, Goethe 

encontra o processo da metamorfose. Nele, a natureza “produz uma parte a partir da outra e 

apresenta as partes mais diferentes pela modificação de um único órgão” (GOETHE, 1993b, p. 

35). Neste estudo da Bildung na natureza, Goethe será capaz de apontar ainda que a metamorfose 

segue dois princípios básicos. Um que a conecta mais à matéria por, trazer um movimento de 

divisão, separação. Este aspecto é chamado Polarität. O seguinte responde por um movimento 

ascendente, unificador, Steigerung, que expressa o espiritual (GOETHE, 1997, p. 242). Neste 

percurso por desvendar os movimentos essenciais da vida, em que se percebe uma preocupação 

maior com o como, do que com o por quê ou para quê, em que o pensar é de certa forma um 

fazer (GOETHE, 1992, p. 98), Goethe tenta desenvolver um método científico em conformidade 

com a natureza (GOETHE, 1997, p. 180). Aqui, não é o pesquisador que a transforma, mas, se há 

um processo de intervenção, podemos dizer que é da natureza com o pesquisador. 

 

Em todos os casos, o investigador atento tem de observar-se a si próprio e 
esforçar-se por se mostrar tão plástico no seu modo de ver como lhe aparecem 
plásticos os órgãos que ele vê, a fim de, em nenhum lado, se petrificar 
rudemente num modo de explicação qualquer e procurar, antes, escolher em 
cada caso o mais adequado dos olhares, o mais análogo possível ao acto de intuir 
[Anschauen]. (GOETHE, 1993, p.61). 

 

O pensador de Frankfurt reconhecia nas experiências sensoriais uma fonte de 

conhecimento da realidade, mas entendia que esta realidade não era simplesmente moldada pela 

sensorialidade humana, mas incluía o universo dos pensamentos. Para Goethe, não ocorreria 

apenas uma re-inserção dos pensamentos humanos na realidade cognoscível, mas a própria 

realidade seria uma espécie de fluir ininterrupto entre o mundo material e as experiências do 

universo interno humano. Ambos resultariam das mesmas forças formativas de caráter 

arquetípico. Goethe concorda com Kant que não podemos acessar uma realidade fora de nossas 

experiências, mas esta experiência está o tempo todo vinculada a um universo que não se reduz 

àquele alcançado por nossos sentidos físicos, mas que Goethe amplia e conecta a percepções não 

físicas, supra-sensíveis (GOETHE apud STEINER, 2006, p. 90) que podem ser acessadas por 

nosso pensamento. 
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2.5.3. Aplicando o método de Goethe às ciências naturais: o trabalho goetheano de Steiner 
 

Sobre a situação das ciências naturais em seu tempo, Goethe expressava uma grande 

preocupação pela tendência abstracionista que via predominar em seus rumos. Além desta 

tendência, o pensador de Frankfurt assistia a uma indiscriminada expansão da instrumentalização 

na pesquisa científica e ironizava a quantidade de parafernálias necessárias, por exemplo, para se 

repetir os experimentos cromáticos de Newton. Apesar de ser um defensor convicto da empiria19, 

Goethe acreditava que os fenômenos também estavam no próprio observador20, já que a idéia faz 

parte da experiência. Por isso não haveria nenhum instrumento melhor do que o próprio homem 

com seus sentidos e pensamentos para conhecê-los: 

 

Em si mesmo, o ser humano, na medida em que se serve de seus plenos sentidos, 
é o maior e mais exato aparelho físico que possa existir, e o maior infortúnio da 
física moderna é justamente que as experiências foram por assim dizes separadas 
do homem e que [...] pretende-se conhecer a natureza apenas pelo que os 
instrumentos artificiais revelam. (GOETHE apud BENJAMIN, 2009, p.147). 
 

Goethe não defendia uma única forma de fazer ciência, mas ciências adaptadas às diversas 

expressões que a natureza apresentava. Rudolf Steiner captou as nuances desta abordagem 

científica goetheana e sistematizou de forma mais clara as diferenças de sua aplicação: 

 

A cosmovisão de Goethe é a mais multifacetada que se possa imaginar. Ela parte 
de um centro situado na natureza unitária do Poeta, e sempre mostra a face que 
corresponde à natureza do objeto contemplado. O caráter unitário das atividades 
das forças espirituais reside na natureza de Goethe; o respectivo modo dessa 
atividade é determinado pelo objeto em questão. Goethe empresta do mundo 
exterior o modo de observação, e não o impõe. Contudo, o pensar de muitas 
pessoas só é eficaz de uma determinada maneira, servindo apenas para uma 
espécie de objetos; não é unitário como o de Goethe, e sim uniforme. 
(STEINER, 2004a, p. 27). 

 

                                                 
19 Goethe chega a se referir à metafísica como um castigo divino ao matemático Karl Gustaf Jakob Jacobi e, por sua 
vez à física, como uma bênção que a si mesmo havia sido dada (BENJAMIN, 2009, p. 145). 
20 “O fenômeno não está separado do observador, antes pelo contrário, está como que deglutido (verschlungen) e 
enredado na individualidade daquele”. (GOETHE, 1992, p. 232). 
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Assim, Steiner observou que o fenômeno primordial de Goethe, a que o fundador da 

Antroposofia também se referiu como conceito (STEINER, 1984, p.161), pode ser alcançado na 

pesquisa das ciências naturais de duas formas, dependendo de como se apresenta ao 

conhecimento humano: uma adequada ao mundo inorgânico e outra ao mundo orgânico. O 

mundo inorgânico se caracteriza pela ausência de um princípio ativo interno, logo, suas 

transformações, suas mudanças derivam da atuação de forças externas. Mas, como se dão estas 

transformações? Seguindo o método goetheano, descobre-se que os fenômenos primordiais que 

regem o mundo inorgânico são leis naturais. A maneira como explicamos o que acontece com os 

seres no mundo inorgânico é por leis que lhes são exteriores. Porém estas leis, estas conexões só 

são captadas pelo pensar, nada na realidade sensível nos diz diretamente delas.  Por exemplo, no 

estudo das cores, Goethe demonstrou que os fenômenos cromáticos são resultantes da associação 

e derivações da luz e do escuro. O escuro não é visto por Goethe apenas como ausência de luz, 

mas como um fenômeno primordial em si. 

É na descoberta das leis naturais do mundo inorgânico que o componente da experiência 

sensorial (pura e científica) atuaria de forma mais sensível na mediação do conhecimento. Ao 

controlar as condições e variáveis de um experimento inorgânico, podemos identificar qual 

componente permanece o mesmo: “ele é experiência superior na experiência; é o fato 

fundamental ou fenômeno primordial.” (STEINER, 2004a, p. 82-83). Quando as condições são 

dadas novamente, o fato acontece. Steiner define esta lei natural: 

 

Toda lei natural tem, portanto, a seguinte forma: quando este fato atua 
juntamente com aquele, surge determinado fenômeno... Seria fácil demonstrar 
que realmente todas as leis naturais têm realmente esta forma: quando dois 
corpos de temperaturas diferentes se tocam, flui calor do mais quente para o 
mais frio, até que a temperatura de ambas seja a mesma; quando um líquido está 
contido em dois recipientes interligados, o nível em ambos os recipientes fica na 
mesma altura; quando um corpo se encontra entre uma fonte de luz e um outro 
corpo, projeta uma sombra sobre este último. Aquilo que em Matemática, Física 
e Mecânica constitui mera descrição deve ser, então, fenômeno primordial. 
(STEINER, 2004a, p. 82). 
 

Quando nos deparamos com o fenômeno da vida, acontece algo completamente distinto. 

Se no caso do mundo inorgânico, preciso atravessar os sentidos para chegar ao conceito, no 

mundo orgânico o conceito permeia a manifestação física. Há um princípio ativo manifesto, algo 
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totalmente diferente da realidade não viva e que não resulta apenas de leis externas, mas que 

interage com suas próprias leis formativas com a realidade. 

No mundo orgânico, o conceito não aparece de fora da manifestação sensorial, mas 

também não pode ser captado apenas sensorialmente de forma direta. “No devir da planta, 

contudo, vive algo que já possui uma semelhança remota com aquilo que no, espírito humano, 

surge como imagem dessa planta.” (STEINER, 2006, p. 101). É dessa forma que Goethe 

consegue chegar à folha como órgão primordial de toda planta, sendo os demais (flores, frutos) 

resultantes de suas metamorfoses; ou ao tipo animal, em suas pesquisas de osteologia e 

embriologia. Steiner utilizará a palavra tipo para se referir ao conceito tanto no mundo animal 

quanto vegetal (STEINER, 1984, p. 162). A ciência orgânica não é, como a inorgânica, uma 

pesquisa das distinções entre o que é genérico e o que é específico, mas surge da evolução de 

uma forma orgânica que origina outra (STEINER, 2004a, p. 92). Se o método que prevalece na 

ciência inorgânica, por excelência, é a experimentação demonstrativa, para se adequar à natureza 

orgânica, o método mais adequado é a intuição ou juízo contemplativo (STEINER, 2004a, p. 96).  

Para explicar melhor esta distinção Steiner recorre às noções de forma e conteúdo. No 

conhecimento do mundo inorgânico, o conteúdo nos é dado pelos sentidos e a forma pelo 

pensamento. No mundo orgânico, a forma e o conteúdo só são acessíveis pelo pensar. A 

experiência pode revelar um caso específico de expressão da forma e do conteúdo que captamos 

com o pensar. Observando uma planta, podemos chegar ao seu tipo, não nos mantendo nos 

detalhes sensíveis, mas o tempo todo nos perguntando diante deles qual é a forma primordial, 

“tateando” esta forma com nossa mente.  O que é feito pelos sentidos, no mundo inorgânico, 

precisa ser feito pelo nosso pensar na pesquisa orgânica. “Juntamente com a forma ela deve gerar 

o conteúdo” (STEINER, 2004a, p. 95), isto é, o tipo em manifestação, em metamorfose. Aqui não 

pensamos sobre a essência do mundo, mas pensar é um caminhar junto com a essência da 

realidade. Assim, a intuição não é uma imposição de uma verdade pronta de fora, pois, nesse 

caso, no conhecimento do tipo, não existe algo que está fora e outro que está dentro, a realidade é 

única, de conteúdo e forma conceitual (STEINER, 2004a, p. 98).  
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2.6. A filosofia da liberdade e um conhecimento ampliado do cosmos e do ser humano 

 

Tendo descrito estas aplicações, Steiner elaborou a proposta de um uso original do 

método goetheano, que se tornou a base das suas próprias pesquisas filosóficas e científicas, isto 

é, de sua antroposofia. Ele desenvolveu o uso do pensamento, como órgão de percepção, de 

intuição e não de análise. Neste sentido, descobre que, no mundo dos fenômenos-pensamento, o 

conceito se manifesta como ideia. (STEINER, 1984, p. 162). Para Steiner, é possível ir além do 

que Goethe alcançou, isto é, contemplar as ideias só no mundo sensível. É possível contemplá-las 

em sua forma original no próprio universo interior do ser humano. No mundo da consciência, elas 

são o fenômeno primordial.  

Da mesma maneira que no mundo orgânico, a ideia é forma e conteúdo. No entanto, no 

espírito humano, ela é totalmente automanifesta, sem apresentar um substrato físico na sua 

expressão. Se sua manifestação não depende de nenhum fator externo, pode-se dizer que as ideias 

se apresentam de forma livre ao pensamento humano (STEINER, 1985a, p. 64). 

Se Goethe destaca que, conhecendo o mundo, o homem conhece a si mesmo, Steiner 

mostra que a recíproca também é verdadeira. Para conhecer o mundo, o homem precisa conhecer 

a si mesmo. É, na sua vida interior, que se revela de forma mais arquetípica o que está presente 

no mundo exterior apenas como reflexo. Na autopercepção, ele “vê” a ideia em sua forma direta e 

ele ganha condições para melhor procurá-la também nos fenômenos sensíveis (STEINER, 1985a, 

p. 68-69).  

Esta pesquisa interior implicou um desdobramento ético surpreendente para a filosofia de 

Steiner. Como vimos no mundo orgânico, quando forma e conteúdo estão unidas, a ciência 

assume um papel mais de acompanhar as transformações do fenômeno primordial, de intuir, do 

que de demonstrar ou verificar. Se as idéias se manifestam ao homem de forma livre, ele poderá 

alcançar a liberdade ao unir seu agir às idéias. 

 

Ao penetrar no homem, as intenções da natureza que se achavam por trás dos 
fenômenos e as condicionavam, transformam-se elas mesmas em fenômenos; 
não têm mais nada por trás de si. Enquanto todo o processo da natureza são 
apenas manifestações da ideia, a ação humana é a própria idéia atuante. 
A nossa teoria do conhecimento chegou, pois, à conclusão de que o conteúdo da 
nossa consciência não é apenas um meio para formar do fundamento do mundo 
uma imagem, mas de que este fundamento mesmo se manifesta em nosso pensar 
em sua forma mais autêntica; da mesma forma podemos reconhecer no atuar 
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humano o atuar incondicionado desse mesmo fundamento do Mundo. 
(STEINER, 1984, p.115-116). 
 

Steiner enfatiza que este agir pelas ideias é um agir livre. Ele supera dois pólos éticos: o 

dever, pelo qual o homem procede por uma imposição externa; e o egoísmo, pelo qual o homem 

atua por interesse e não por liberdade. Apenas quando nossas ações decorrem das idéias que 

residem em nós, podemos dizer que o homem é livre. Ser livre, neste caso, é também agir por 

amor, que Steiner entende como dedicação à objetividade. É executar uma ação por causa dela 

mesma e não por coação, seja ela interna ou externa. “Aí não agimos em cumprimento de um 

dever, não obedecemos a um instinto, mas agimos por amor ao objetivo da nossa ação” 

(STEINER, 1984, p. 117). 

Este caminho goetheano-steineriano de conhecimento de si mesmo e do mundo se torna 

explicitamente uma proposta de amadurecimento ético. Vale retornar à observação de Goethe de 

que “nestes graus mais altos não se pode saber, mas sim fazer, tal como num jogo que há pouco 

para saber e muito para efectuar” (GOETHE, 1992, p. 98), ou, arriscando uma síntese mais direta, 

pode-se dizer que a forma mais perfeita de saber é a ação.  

A ciência pode ser traduzida, neste pensamento, como a busca humana por um 

conhecimento verdadeiro de si mesmo e do mundo, e é uma tarefa da qual não podemos escapar, 

já que é o desdobramento de um elemento constituinte da nossa própria natureza humana. Para 

Steiner, esta natureza possui três faces ou três formas básicas de expressão: o corpo, a alma e o 

espírito. Ele não se refere a estas propriedades do humano como coisas ou entidades, mas como 

modos ou formas do humano perceber a si mesmo e ao mundo.  

 

Por corpo entende-se o elemento pelo qual as coisas ao redor do homem se 
apresentam a ele [...]. Por alma deve-se entender o elemento pelo qual o homem 
associa as coisas ao seu próprio existir, sentindo nelas agrado e desagrado, 
prazer e desprazer, alegria e dor. Por espírito, entende-se o que se revela nele 
quando, segundo a expressão de Goethe, ele contempla as coisas “como se fosse 
um ente divino”. É nesse sentido que o homem consiste em corpo, alma e 
espírito. (STEINER, 2004b, p. 28). 
 

Assim, o humano é caracterizado pelo encontro de duas experiências: (1) a experiência de 

um mundo corpóreo, relacionado aos sentidos físicos, que lhe aparece como uma realidade, 

inicialmente autônoma e independente e (2) a experiência de um universo interno de pensamentos 
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e de reações a partir da realidade, que se organizam em um mundo particular, a princípio, 

“paralelo” ao anterior. Estes dois mundos se apresentam ao homem num primeiro momento como 

separados, ou desconectados, o que sinaliza outro traço fundamental da própria constituição 

humana, ao menos em um momento inicial: sua inquietação, seu descontentamento, diante desta 

experiência inicial de separação, de perceber-se desintegrado do mundo: 

 

Esse muro divisório entre o eu e o mundo surge tão logo a consciência desperta. 
Mas sempre permanece o sentimento de que o homem pertence ao mundo, de 
que existe um nexo que une o eu e o mundo de que não somos um ente fora, mas 
sim integrados ao universo. Esse sentimento é responsável pela busca da 
superação da referida contraposição. Pode-se dizer que no fundo toda e qualquer 
aspiração cultural da humanidade se baseia na superação dessa contraposição. A 
história cultural é, pois, o resultado da incessante busca pela unidade entre o eu e 
o mundo. Religião, Arte e Ciência procuram, cada uma a seu modo, esse mesmo 
fim. (STEINER, 2004b, p. 25). 

 

A ciência se caracteriza pela busca de uma integração entre o mundo interior, a alma, e 

mundo exterior, o corpo. E o elemento que oferece uma conexão entre estes dois mundos, capaz 

de trazer a experiência de integração é o espírito. Este elemento é aquele que percebe tanto no 

mundo corpóreo quanto no mundo anímico a presença das mesmas forças formativas 

constituintes, que se expressam com distintas qualidades às quais percebemos como mais 

objetivas, de fora, ou mais subjetivas, de dentro. Uma mesma força capaz de se expressar num 

conceito pode ter um correspondente físico. Por exemplo, podemos tanto imaginar um triângulo 

quanto reconhecer um triângulo desenhado num papel, ou no formato da folha de uma planta. 

Trata-se de perceber que, tanto no plano objetivo, quanto no subjetivo, a realidade possui uma 

mesma essência, que está presente nos dois e constitui ambos. É ao desenvolvimento e exercício 

desta capacidade que Steiner denomina de ciência espiritual ou antroposofia. 

Em uma série de palestras de 1920, denominada As fronteiras das ciências naturais 

(2011b), o fundador da antroposofia oferece mais detalhes de sua compreensão deste tema. Ele 

situa a experiência humana entre dois pólos: o pólo da matéria, ao qual o ser humano está 

vinculado pelo seu próprio estar desperto no mundo através dos sentidos físicos; e o pólo da 

consciência, com que faz contato, de forma mais imediata e superficial, através das suas 
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impressões do mundo exterior. Um conhecimento ampliado e integrado da realidade depende de 

desenvolvermos um olhar espiritual nestes dois sentidos, matéria e consciência.  

Para o pólo da matéria, o caminho apontado é o da fenomenologia goetheana. Steiner 

utiliza uma metáfora para explicar nossa experiência dos sentidos físicos. É como ver a imagem 

de alguém ou algo num espelho. A imagem reflete de fato o objeto de conhecimento, ainda que 

com alguns possíveis desvios, dependendo do formato do espelho. Porém, ela permanece sempre 

apenas uma imagem. Pode-se alcançar, no entanto, uma contemplação da essência da natureza, 

do seu ser integral. Os passos para isso já foram descritos na metodologia científica de Goethe. 

Para o lado da consciência, é indicado um caminho de autoconhecimento que se desdobra 

em um conhecimento da realidade espiritual que permeia também todo o mundo material. A 

primeira etapa deste caminho tem a sua Filosofia da Liberdade (2000), como principal referência, 

seguida das obras O Conhecimento dos Mundos Superiores (2010) e Os graus do conhecimento 

superior (1996b). Steiner propõe a transformação, já assinalada, do pensar em um órgão de 

percepção do próprio mundo dos pensamentos e ideias. Indica a transformação do pensar passivo 

da consciência material em um pensar ativo e criativo, próprios de uma consciência imaginativa.  

O primeiro passo para se alcançar esta condição é a concentração da mente em um 

conteúdo, um pensamento que a princípio não tenha conexão com o mundo material. O convite é 

perceber que estes conteúdos possuem uma existência própria independente da experiência 

sensorial. Como exemplo destes conteúdos meditativos, Steiner propõe uma frase de um livro 

aberto ao acaso, um mantra oferecido à própria pessoa por um mestre, um símbolo com um 

centauro ou o caduceu de mercúrio, ou formas matemáticas como a curva de Cassini (STEINER, 

2011a; STEINER, 1996a, p.31). Após um período dedicado a esta prática de fortalecer uma 

experiência autônoma, sem os sentidos físicos, começa a se apresentar à mente uma realidade que 

se assemelha às imaginações da consciência ordinária, mas que são imagens de uma realidade 

supra-sensível. Ele equipara esta experiência à que temos da imagem mental da cor de um objeto 

material, salientando, no entanto, se tratar de algo muito mais vivo. Este processo ele denomina 

de imaginação.  

 

Não tem mais, à sua frente, os pensamentos sem vida adquiridos na cognição 
passiva, mas um mundo interior dinâmico que ele sente tal como o sangue que o 
percorre ou a respiração que o permeia. Trata-se, pois, de uma transição do 
elemento ideal do pensamento para uma realidade intimamente vivenciada. Aí 
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aquelas imagens, os pensamentos de antes não são mais abstratas, espectrais, 
como que meras projeções do mundo exterior: tornaram-se repletas de uma 
existência viva. Transformaram-se em autênticas imaginações vivenciadas, 
conforme eu já disse ontem, em duas dimensões, mas não como se estivéssemos 
diante de um quadro pintado no mundo físico — quem os vê assim tem visões, 
mas não imaginações —, mas como se nós, com nosso próprio ser (que teria 
perdido sua terceira dimensão), nos estivéssemos movendo dentro delas. 
(STEINER, 1996a, p.41) 
 

Esta é uma visão importante, mas parcial do mundo espiritual. Num segundo momento, 

deve-se avançar nesta exploração do mundo interior, da alma e do espírito. É necessário 

concentrar-se em eliminar os símbolos e as imagens da consciência e dirigir a atenção para o 

próprio processo em que a mente estava envolvida na imaginação. O único foco deve ser o tecer 

interno do conteúdo das imagens mentais. Abre-se um vazio no universo interior que aos poucos 

começa a ser preenchido, pela realidade espiritual de uma forma ainda mais plena e viva do que 

na imaginação. O conteúdo da primeira etapa remetia ainda a um universo interior. Apenas 

quando a mente é esvaziada, ela pode contemplar o mundo espiritual como uma realidade viva 

em si mesma: 

Começa-se a ‘ouvir’ o que se passa no interior das coisas. A pedra, a planta, etc. 
tornam-se ‘palavras’ espirituais. O mundo principia realmente a exprimir, em 
palavras, seu ser à alma. É um tanto grotesco, porém expressão da verdade dizer 
que nesse grau de conhecimento ‘ouve-se espiritualmente a grama crescer’. 
Percebe-se a forma do cristal como um som; a flor que se abre ‘fala’ ao homem. 
O homem inspirado consegue exprimir o ser interior das coisas; todas as coisas 
ressuscitam de nova maneira ante sua alma. Ele fala uma linguagem proveniente 
de outro mundo; no entanto, só essa linguagem torna compreensível o mundo 
cotidiano. (STEINER, 1996b, p.94) 

 

No terceiro e último passo, novamente se deve abandonar os conhecimentos adquiridos 

através da inspiração. Abrindo-se a este novo vazio, agora não mais se “vê” o mundo espiritual, 

mas se percebe integrado, imerso neste mundo. A esta etapa final, Steiner chama de intuição: 

 

Essa experiência se exprime no seguinte sentimento: ele não se encontra mais 
fora das coisas e dos acontecimentos que conhece, porém no interior deles. As 
imagens não são os objetos; elas apenas o exprimem. O que a inspiração dá 
tampouco é o objeto. Ela apenas o manifesta. Mas o que vive agora na alma é 
realmente o próprio objeto. O eu derramou-se sobre todos os seres; confluiu com 
eles. A vida das coisas na alma é a intuição. Deve-se tomar ao pé da letra o fato 
de se dizer que pela intuição nós nos arrastamos para dentro de todas as coisas. 
(STEINER, 1996b, p.24-25) 
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Em Os graus do conhecimento superior (STEINER, 1996b), há uma apresentação mais 

didática de como são compreendidos estes quatro níveis de atividade cognitiva. Steiner identifica 

a possibilidade de estarem presentes quatro elementos no processo de conhecimento: (1) o objeto, 

(2) a imagem, (3) o conceito e (4) e o eu. O objeto é a realidade sensorial que se apresenta à 

consciência humana. A imagem é a impressão que esta realidade gera inicialmente na 

consciência. O conceito é a compreensão espiritual da realidade. E o eu é o núcleo da própria 

consciência ou espírito humano. Na consciência material, há uma experiência de separação e de 

estranhamento homem-realidade e estão presentes os quatro elementos citados. A cada etapa 

seguinte, eliminam-se cada um destes elementos até que a consciência possa se perceber 

totalmente integrada e unida à realidade. Na consciência imaginativa, afastamo-nos do objeto. Na 

inspirativa, suspendemos as imagens. E na intuição, mesmo os conceitos, nos esforçamos por 

retirar de nossa experiência. O eu de Steiner não é uma categoria autocentrada, mas o elemento 

cognitivo pelo qual podemos nos encontrar mais indissociados do mundo, através de uma 

vivência espiritual. 

Steiner adverte que um caminho como este apresenta um grande risco de levar à imersão 

em uma série de conteúdos sem fundamentos na realidade espiritual, resultantes de projeções, 

delírios, invenções subjetivas do indivíduo que tenta percorrê-lo. Para evitar estes desvios, o 

fundador da antroposofia sugere uma prática meditativa regular e disciplinada, uma apropriação 

lenta e persistente de nosso universo de pensamentos, sentimentos e vontades, associados a um 

direcionamento de todas estas faculdades de nossa psique para uma doação do nosso próprio ser, 

numa dedicação amorosa ao mundo e aos demais seres humanos. Neste percurso, o conhecimento 

se torna um gesto de amor (STEINER, 2010). 

Ciência goetheana, imaginação, inspiração e intuição: estes são os elementos principais da 

antroposofia – ou, como também chamada por Steiner, da ciência espiritual – para um 

conhecimento ampliado da realidade. Houve uma preocupação recorrente de seu fundador  de 

que a experiência de segurança e certeza que temos no contato com o mundo físico também 

estivesse presente no mundo espiritual. Fez questão de que se reconhecesse a antroposofia como 

ciência, entendeu ter descoberto um método com tais qualidades e utilizou expressões relativas a 

uma prática científica para se referir à sua abordagem dos mundos supra-sensíveis – que estão 

para além dos sentidos físicos. Assim, Steiner denominou pesquisa espiritual este estado de 
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contato e descoberta dos elementos que integram estes mundos superiores. A expressão superior 

não apontava uma hierarquização, mas uma disposição espacial, já que a realidade espiritual, na 

pesquisa antroposófica, possui também uma ligação concreta com o cosmos celeste.  

Há um extenso conteúdo de questões polêmicas sobre as quais Steiner se posicionou 

desde suas “pesquisas”: a existência da alma e do espírito e sua relação com outros membros da 

constituição humana (corpo físico, corpo etérico, corpo astral e organização humana), a vida da 

alma e do espírito antes do nascimento e depois da morte, a reencarnação, uma compreensão 

evolutiva da história humana, a influência de entidades espirituais distintas dos seres humanos 

neste processo evolutivo e de todo universo. Trata-se de uma quantidade imensa de temas que 

não apenas são citados, mas pormenorizadamente descritos em seus livros e conferências, a partir 

de 1901, e formam uma complexa cosmovisão, como destacam Luz e colaboradores (2011). 

Em seguida a um período de apresentação de seus métodos e de seus principais 

resultados, que dura aproximadamente uma década, Steiner iniciou um esforço para demonstrar 

como este conteúdo poderia ser útil para promover mudanças na dinâmica social de sua época e 

para a renovação da atividade profissional em diversas áreas. Em ambos os casos, sua ênfase 

principal foi na impossibilidade de construir uma vida social saudável ou de exercer de forma 

humana uma determinada tarefa profissional, se nos compreendêssemos apenas como seres 

físicos e ignorássemos nossa dimensão anímica e espiritual. A partir de um reconhecimento e 

conhecimento da alma e do espírito, que possibilidades surgem?  

Após esta apresentação das bases históricas, sociais e filosóficas da antroposofia, o foco 

de nossa pesquisa vai se dirigir especificamente às possíveis contribuições da antroposofia para a 

medicina e a educação médica. Antes disso, porém entende-se que uma tentativa de estabelecer 

correlações entre a proposta de Rudolf Steiner com algumas das principais direções filosóficas do 

seu tempo, pode ainda agregar alguns elementos que contribuam para a análise de limites e 

possibilidades que seu pensamento oferece para o tema da educação médica. 

 

2.7. Iluminismo e romantismo: as paradoxais raízes filosóficas da antroposofia 

 

Neste trabalho, discute-se a hipótese de o pensamento filosófico inicial de Steiner ser 

influenciado por três tradições filosóficas, em tensão no seu lugar histórico e geográfico, tentando 

ao mesmo tempo estabelecer um diálogo entre elas: o idealismo alemão e o cientificismo empírico 
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(herdeiros do iluminismo), e o romantismo (doutrina filosófica reativa ao iluminismo). Dentro dos 

objetivos limitados deste capítulo, não se pretende de forma alguma aprofundar os multifacetados 

e polêmicos aspectos de nenhuma dessas três doutrinas filosóficas, muito menos nas variações que 

assumem no pensamento dos vários autores da época. Propomo-nos perceber como alguns de seus 

traços principais, até mesmo quando antagônicos, conseguem caber na proposta filosófica de 

Steiner, sem criar rótulos óbvios para o fundador da antroposofia.  

 

2.7.1. O iluminismo e idealismo alemães 
 

O iluminismo se caracteriza como o movimento filosófico, com fortes desdobramentos 

culturais e políticos, que, ao longo do século XVIII defendeu a possibilidade de o ser humano 

alcançar um pleno e livre progresso individual e social, sem dependência ou subordinação a 

fatores externos, tendo como principal instrumento para isso a própria razão humana. Deste 

fundamento, decorrem dois corolários ideológicos importantes: (1) a atribuição aos homens da 

condição de sujeitos autônomos, individuais e iguais entre si, capazes de decidir o próprio destino 

(um uso unilateral deste corolário pode resultar em individualismo) e (2) a relação com o mundo 

como universo a ser explorado com segurança e propriedade pela razão humana, ao organizar as 

informações obtidas pela experiência sensível, para permitir um melhor controle do mundo 

exterior, passivo de se tornar objeto de conhecimento (universalismo, racionalismo e 

cientificismo). (LUZ, 2004; DUARTE, 2004; MAYOS, 2004). 

O filósofo alemão mais importante na tematização da racionalidade moderna, Immanuel 

Kant, sem negar a centralidade da universalidade da razão, teve papel crucial no final do 

iluminismo ao postular ao limites do conhecimento humano. Em sua pesquisa filosófica, o único 

ponto de sustentação reflexiva que Kant encontrou foi a própria razão, o sujeito cognoscente se 

desdobrando sobre si mesmo. Neste sentido, na insuperada disputa filosófica entre idealistas 

versus materialistas, racionalistas versus empiristas, Kant conseguiu fundar uma nova proposta de 

idealismo, o idealismo transcendental. Todas as informações do mundo exterior que nos chegam 

são filtradas pelos nossos instrumentos cognitivos, os sentidos e a razão, o que nos impede de falar 

incondicionalmente, sobre uma correspondência perfeita entre nossas impressões mentais e a 

realidade concreta.  Não podemos ter garantia última sobre o real, mas podemos ter certezas sobre 

nossa razão, único objeto que se apresenta desnudo à nossa consciência. Kant construiu, assim, as 
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bases de um idealismo reflexivo sobre o próprio universo interior do homem. Seus principais 

sucessores no aprofundamento desta reflexão foram Fichte e Schelling, que, mesmo ao 

discordarem em alguns aspectos do pai da filosofia crítica, mantiveram esta preocupação em se 

debruçar sobre a dimensão subjetiva da experiência humana (LANZ, 1985; STEINER, 1985b). 

O pensamento destes três autores é apresentado freqüentemente como o alicerce do 

idealismo alemão, que teve outros representantes, sendo Hegel o mais importante deles.  As 

tendências no idealismo alemão, ao longo do século XIX, variaram entre uma vertente 

transcendental, kantiana, voltada para a reflexão sobre o sujeito e o conhecimento, ou uma 

compreensão absoluta da idéia, do espírito e seu desdobramento presente em toda realidade, como 

proposto por Hegel (STEINER, 1973). 

Como se insere o pensamento de Steiner nesta mainstream da filosofia alemã do século 

XIX? Primeiramente, como vimos, Steiner defende a necessidade e a possibilidade de o homem 

chegar à verdade sobre si mesmo e sobre o mundo, sem depender de ajuda externa, mas através de 

um processo reflexivo interno que tem como base o próprio pensar (STEINER, 2000). O filósofo 

de Kraljevec entendia que o ser humano, em culturas antigas, pôde atingir uma vida sábia e plena, 

com a revelação passiva do conhecimento dos segredos do universo oferecida por seres superiores 

de caráter espiritual.   

Na era moderna, numa compreensão evolutiva da trajetória da humanidade, Steiner propôs 

que o homem deve ter a difícil tarefa de atingir este nível de conhecimento, por seus próprios 

esforços, de forma consciente. Este é um caminho a ser trilhado por cada homem individualmente, 

parte de uma escolha pessoal e intransferível. Ao mesmo tempo, é o único caminho que pode 

sustentar uma vida social saudável e de progresso cultural. Ele resulta de uso adequado das 

faculdades cognitivas humanas, que podem ser exercitadas para se atingir níveis cada vez mais 

complexos e plenos de conhecimento do próprio ser humano e de todo o cosmos (STEINER, 

2000). Tomando estes pressupostos básicos do pensamento de Steiner, podemos perceber como 

aspectos importantes dos principais elementos ideológicos do iluminismo - individualismo, 

racionalismo e universalismo – estão presentes em sua proposição filosófica. 

Quanto ao idealismo alemão, Steiner pode ser situado em oposição e, ao mesmo tempo, em 

filiação a esta corrente. A primeira classificação, que ele mesmo dá à sua abordagem filosófica, é 

de idealismo objetivo (STEINER, 2006, p. 86). Em Filosofia da Liberdade (2000), Steiner propõe, 

de forma semelhante a Kant, que o pensamento se dirija a si mesmo (pensar o pensar), mas, 
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distinto deste último, ele sugere que não se dirija a uma crítica da razão, mas a uma contemplação 

do conteúdo do pensamento, das idéias, como realidades objetivas. Ou seja, usando o pensamento 

como órgão de percepção, ele pode nos apresentar o mundo subjetivo com a mesma objetividade, 

no sentido de segurança, firmeza, verdade – correspondência com a realidade – com que os 

sentidos nos apresentam o mundo material. Steiner não vê sustentação numa posição de 

subvalorização do universo subjetivo, em comparação com as experiências propiciadas pelos 

sentidos. Pelo contrário, o primeiro grupo de percepções, pensamentos e idéias, ordenam e 

revelam a dimensão espiritual e essencial do segundo, as impressões físicas. Valorizar o subjetivo 

não significa neste pensamento uma incapacidade de alcançar um conhecimento pleno e seguro, ou 

uma limitação do conhecimento humano a um estado de parcialidade, mas pelo contrário: é o 

único caminho para se chegar corretamente à verdade do mundo e do homem. O idealismo de 

Rudolf Steiner nem se esgota no espírito humano, como em Kant, nem se dilui completamente na 

história, como em Hegel. É através da consciência humana que o mundo  pode se revelar de forma 

mais plena e verdadeira (STEINER, 1973). 

 
2.7.2 Influências do Romantismo 

 

A partir da análise realizada acerca das fundamentais contribuições da obra científica de 

Goethe à reflexão filosófica de Steiner, pode-se dizer que a influência do romantismo na sua obra 

se deve principalmente a quão romântico foi o pensamento goetheano. Segundo Duarte (2004), o 

romantismo se caracteriza como um movimento artístico e filosófico surgido no final do século 

XVIII de forma reativa ao iluminismo. Situou-se, ao longo do século XIX, como contraponto aos 

ideais iluministas, mas, como tal, acaba sempre englobado pelo individualismo e pelo 

universalismo, que o ultrapassam e determinam. Este antropólogo brasileiro aponta seis dimensões 

constituintes do romantismo: totalidade, diferença, fluxo, ênfase na pulsão (Trieb), ênfase na 

experiência e compreensão.  

A totalidade é a resposta do romantismo ao individualismo iluminista. No lugar de 

enfatizar a presença de partes, de componentes fragmentados da realidade, encontra-se o 

reconhecimento de uma totalidade (homem-natureza; homens entre si em um povo) que foi 

quebrada com o advento da civilização. Esta pode ser recuperada de várias formas, como no 

resgate de particularidades que identificam um povo, uma cultura (totalidades coletivas humanas) 
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ou no próprio amor romântico. Esta dimensão de totalidade é atribuída não só às culturas, mas 

também aos organismos vivos e às obras de arte, por exemplo. Por ser uma totalidade em si, cada 

fenômeno apresenta particularidades, diferenças que o tornam único e singular. Ao invés de 

colocar num mesmo patamar entes, indivíduos e povos, o romantismo se preocupará com 

estabelecer quais são essas diferenças, hierarquizando-as ao atribuir diferentes valores a cada uma 

delas (DUARTE, 2004; MAYOS, 2004). 

Esta totalidade também não se apresenta de maneira fechada, última, segura, controlável 

(como se busca no universalismo), mas em fluxo permanente. Este fluxo é resultado de uma 

busca constante – “eterna” – de cada unidade desta totalidade de expressar, de forma cada vez 

mais intensa, a sua particularidade. Adaptando a famosa expressão nietzscheana: tornando-se 

cada vez mais o que se é (ênfase na pulsão).  

Ao desejar reintegrar o sujeito ao mundo, o romantismo valoriza a experiência, não como 

o cientificismo tende a fazer – padronizando, igualando ao máximo possível as experiências 

sensíveis –, mas recusa uma objetividade externa universalizável. Reconhece um entranhamento 

inevitável entre subjetividade e mundo externo, que não pode ser extirpado do processo de 

conhecimento (ênfase na experiência e compreensão). 

É possível distinguir duas tendências dentro deste movimento filosófico. A primeira, 

Duarte denominou de Romantismo da Luz e se configura numa perspectiva mais afirmativa, de um 

reconhecimento da importância da ciência, enquanto “um saber leigo sistemático”. Defendia uma 

integração racional possível entre homem e natureza e a importância das universidades e de 

laboratórios de pesquisa. É desta tendência que surgiu a filosofia da natureza, a Naturphilosophie 

alemã. A segunda, o Romantismo da Sombra, propõe uma substituição total da racionalidade pela 

intuição, a Anschauung. Questionava qualquer aproximação de diálogo com o iluminismo e ficou 

mais latente nas expressões artísticas e políticas do romantismo. Como exemplos destas 

tendências, Duarte indicou as posturas de Novalis e Goethe: 

 

Pode-se lembrar a esse respeito a contraposição entre as famosas e supostas 
últimas palavras de Goethe no leito de morte: “Mais luz!”, e o título da obra mais 
famosa de Novalis: “Hinos à noite”. Parecem bem exemplificar essa oposição a 
que me refiro e que marcará profundamente o destino do pensamento romântico e 
da cultura ocidental moderna. (DUARTE, 2004, p.12). 
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Esta análise em tendências visa a situar melhor a influência do romantismo de Goethe no 

pensamento de Steiner. Vale ressaltar que a consulta à autobiografia do filósofo de Kraljevec nos 

permite inferir que, em seu percurso reflexivo, se encontra primeiro o contato com Kant e Fichte 

(STEINER, 2006, p. 45 e 54). Suas posições, mais próximas do segundo do que do primeiro, são 

contra a restrição das experiências subjetivas ao lugar de representações mentais, e propõem-se a 

atribuir-lhes valor objetivo, sobretudo em referência ao desvelamento do mundo exterior e do 

estudo do ser humano.  

É neste ponto que o encontro com a pesquisa científica de Goethe, voltada para o 

reconhecimento dos fenômenos primordiais – presentes na Natureza, mas visíveis apenas aos 

“olhos do espírito” – foi a grande inspiração e alicerce para que Steiner pudesse começar a 

elaborar o seu próprio método filosófico e científico. O fundador da Antroposofia considerou 

necessário dar um passo além de Goethe e aplicar esta pesquisa dos fenômenos últimos 

constituintes da realidade ao estudo do próprio universo do pensamento humano. Esta tarefa foi 

empreendida em A Filosofia da Liberdade (2000). 

Vale ressaltar, no entanto, que a produção de Steiner não se reduziu apenas à teoria, à 

reflexão, nem mesmo ao lugar da ciência. Ainda em sua juventude, viveu o clima de efervescência 

de debates culturais e filosóficos em cafés e residências de personagens famosos da Viena do fim 

do século XIX – como a poetisa Maria Eugenie della Grazie – regados a conversas, música e 

recitação de poesias. Depois de incorporar publicamente as questões esotéricas ao seu caminho 

como filósofo, escreveu e dirigiu a apresentação de quatro peças de teatro, voltadas à temática da 

iniciação esotérica, e elaborou, em parceria com a bailarina Lory Smits, uma nova proposta de 

expressão artística corporal, a Euritmia (WILSON, 1988). 

Tomando todas estas características, Steiner pode ser situado muito mais próximo do que 

Duarte denominou de Romantismo da Luz. Ele não se afasta dos ideais iluministas, especialmente 

da necessidade do homem encontrar seu caminho de liberdade individual e de progresso social, 

fundamentado em um uso adequado da razão com validade empiricamente comprovada. Ele 

reveste estes ideais com outros traços como a totalidade, o fluxo, a diferença e a ênfase na 

experiência. 
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2.7.3 Uma ciência positivista? 
 

Por último, algumas breves considerações sobre a questão da presença do cientificismo 

empírico. Especialmente, quando nos aproximamos dos apontamentos de Steiner sobre um tema 

como a medicina – por exemplo, em Fisiologia e Terapia (STEINER, 2009) –, é notória a defesa 

do autor de uma postura científica diante da realidade. Ele a entendeu inclusive como a 

confirmação prática, pelo próprio método científico tradicional materialista, de suas afirmações. 

Steiner apontou que, se suas observações não haviam sido ainda comprovadas pela ciência 

materialista, isto se devia justamente à parcialidade deste método, e elas o seriam algum dia 

(STEINER, 2009, p.150-151).  

A antroposofia é apresentada como ciência espiritual. Toma-se como referência para isso a 

capacidade que a ciência materialista tem de oferecer a experiência de segurança, certeza, eficácia 

e aplicação universal de seus resultados e conseqüências práticas. Segundo ele, uma adequada 

aproximação do mundo subjetivo, espiritual, oferecerá esta mesma experiência, e não a sensação 

de que se está lidando com algo incompreensível, imprevisível ou incomensurável. Precisamos 

apenas do método apropriado e é isso que Steiner tenta desenvolver com a antroposofia 

(STEINER, 1994). 

Ao mesmo tempo, não podemos associá-lo ao positivismo, no que este último apresenta de 

busca de explicações causais, empírico-indutivas (da parte ao todo) da realidade. O método de 

Steiner é  analógico e empírico, graças à possibilidade de uma empiria espiritual, que lhe foi 

propiciada por Goethe. 

 

2.8. O nascimento da medicina antroposófica e a presença de Ita Wegman 

 

A medicina do final do século XIX e início do século XX se encontrava em um intenso 

contraste. A racionalidade Medicina Ocidental Contemporânea21, ou Biomedicina, hegemônica e 

tomada como referencial de verdade e eficácia desde a década de 50 até os dias atuais, estava 

ainda em vias de construir alguns aspectos fundamentais de sua doutrina médica.  Por um lado, 

grandes avanços já haviam sido empreendidos em sua compreensão dos estados de adoecimento, 

                                                 
21 A descrição da racionalidade biomédica foi realizada por CAMARGO JR em dois artigos (1993, 2005) e de forma 
mais detalhada em sua obra Biomedicina, saber e ciência: uma abordagem crítica (2003).  
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com o estabelecimento das doenças, isto é, das lesões e disfunções anátomo-fisiológicas, 

identificadas, inicialmente, nos exames de cadáveres, e que eram associadas posteriormente à 

narrativa subjetiva e à clínica dos doentes. Duas obras são marcos da construção desta 

racionalidade. Giovanni Morgagni publicou, em 1761, De sedibus et causis morborum. Neste 

trabalho, o pai da anatomia patológica associa, em 645 casos, achados anatômicos de necropsia ao 

quadro clínico dos doentes falecidos. Em 1858, Rudolf Virchow, com o aprimoramento da 

microscopia, leva esta compreensão ao nível das alterações celulares em Vorlesungen über 

Zellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologischer und pathologischer Gewebelehre22, 

dando origem à Patologia Celular. A biomedicina se organizou em termos de uma racionalidade 

que pesquisa as modificações macro e microscópica dos órgãos e tecidos humanos – mais 

recentemente também as anormalidades bioquímicas, genéticas e moleculares –, como causa 

principal dos estados de adoecimento, reduzindo estes últimos à disfunção ou lesão física 

(STEINER, 1999a; CAMARGO JR, 2003). 

No entanto, este modelo de saber e prática médica avançou pouco em termos terapêuticos 

até as primeiras décadas do século XX. Com exceção dos sucessos preventivos na pesquisa e 

aplicação das vacinas – prática médica pré-moderna, mas cuja justificação científica por Pasteur 

disseminou de forma mais abrangente seu uso –, a anatomia patológica e a patologia celular quase 

nada podiam fazer para mudar ou ampliar as possibilidades de tratamento das doenças. Como 

sintoma desta situação, destacou-se a corrente médica do niilismo terapêutico, que defendia a não-

intervenção no transcurso das doenças e que nenhuma terapêutica seria realmente eficaz para 

interromper sua evolução.  A saída deste marasmo para o modelo biomédico só viria a surgir a 

partir da segunda guerra mundial, quando a penicilina, descoberta por Fleming em 1928, foi 

testada para o tratamento em ferimentos dos soldados. O sucesso da penicilina inaugurou a era dos 

antibióticos na biomedicina e, com ela, esta racionalidade pôde finalmente começar a desenvolver 

seu principal braço terapêutico: os medicamentos químicos industrializados. 

No hiato entre os avanços diagnósticos e o atraso terapêutico da medicina científica, outra 

racionalidade médica ganhara importante espaço na Europa: a homeopatia23. Elaborada por 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843), a homeopatia surge de uma crítica de 

                                                 
22 Tradução nossa: Palestras sobre patologia celular na explicação da histologia fisiológica e patológica. 
23 Para aprofundamento do tema consultar LUZ (1996, 2004) e  Hilton Sarcinelli LUZ, Racionalidades médicas: a 
medicina homeopática (1993). 
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Hahnemann à medicina convencional de sua época, que produzia muita teoria sobre as doenças, 

mas ofertava péssimas possibilidades de tratamento aos doentes. Baseado no princípio da cura pelo 

semelhante, Hahnemann desenvolveu, experimentando em si mesmo, e também em pacientes para 

os quais não havia recurso terapêutico adequado estabelecido, um sistema médico cuja terapêutica 

utiliza substâncias que provocam em indivíduos sadios reações similares às queixas dos doentes, 

para o seu próprio tratamento. Estas substâncias não são utilizadas in natura, mas passam por 

processos manuais – e mecânicos – de diluição e agitação, de forma a fortalecer sua qualidade 

energética em detrimento da física (‘dinamização’). A homeopatia apresentou resultados 

terapêuticos, tendo sido adotada por uma quantidade significativa de médicos, a ponto de, nas duas 

primeiras décadas do século XX rivalizar, em termos quantitativos, de profissionais e de debates (e 

embates) com a biomedicina, que se desenvolvia no mainstream como científica e materialista 

(LUZ, 1996). 

 Rudolf Steiner desenvolveu as bases de sua proposta para a medicina neste contexto de 

disputa entre a medicina científica emergente, abundante do ponto de vista diagnóstico, mas frágil 

do ponto de vista terapêutico, e a homeopatia, com um grande número de adeptos, mas já 

fortemente interpelada quanto à eficácia e validade científica. Não por acaso, encontraremos 

elementos de ambas as racionalidades na proposta antroposófica, modificados por Steiner, e 

também acrescidos de novidades sustentadas por sua cosmovisão – Weltanschauung – original. 

O primeiro ciclo de palestras de Steiner sobre medicina ocorreu em Praga em 1911, quando 

ainda era membro da Sociedade Teosófica. Intitulou-se Fisiologia Oculta (2007) e versou sobre 

uma compreensão das funções do organismo humano (sensações, circulação, sanguínea, 

respiração, digestão) como resultado da atuação de processos espirituais cósmicos, oriundos da 

atuação dos sete planetas – Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno – que se 

consolidam nos órgãos principais do corpo humano – respectivamente, cérebro, pulmão, rins, 

coração, vesícula biliar, fígado e baço. No caso humano, esses processos estão em função da 

expressão de uma força que nos é peculiar: o Eu humano. Neste ciclo, Steiner também abordou o 

corpo físico humano como expressão de uma dualidade, representada por pólos, sistema nervoso e 

sistema digestivo, equilibrados pelo sistema circulatório. 

Steiner levou cerca de nove anos para voltar a se pronunciar publicamente sobre temas 

relacionados à Medicina. Justifica seu silêncio devido à sua decisão de só se posicionar sobre 

campos específicos da atividade humana, à medida que surgissem pessoas que fossem ao mesmo 
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tempo envolvidas com um dado campo na sociedade, estivessem interessadas em ouvi-lo, e 

dispostas a colocar suas sugestões em prática (SELG, 2005, p. 24, 25).  

Devido à solicitação de médicos e médicas da Sociedade Antroposófica, em 1920, Steiner 

realizou o primeiro ciclo, com vinte palestras voltadas especificamente para este público, 

denominado Ciência Espiritual e Medicina (1999a). Seguiram-se mais cursos em 1921, 1922, 

1923 e 1924. Nestes cursos, Steiner não só avançou sobre sua compreensão dos processos de 

adoecimento, aprimorando suas categorias de análise dos três sistemas (neurossensorial, rítmico e 

metabólico) e quatro corpos (físico, etérico, astral e Eu), como indicou diversas propostas 

terapêuticas. Além disso, nos cursos de 1924, dedicou especial atenção a sugestões para o caminho 

meditativo e espiritual dos médicos e médicas. 

Quanto à realização prática da ampliação da arte médica que Steiner propunha, alguns 

obstáculos surgiram. Um círculo mais próximo de médicos conseguiu fundar, a partir de doações, 

o Instituto Clínico-terapêutico de Stuttgart em 1920. Porém, em 1923, após o incêndio do primeiro 

Goetheanum, em sua re-fundação do movimento antroposófico, Steiner fez uma dura avaliação do 

que o grupo de médicos havia realizado até então. Este momento é descrito por Peter Selg, 

importante médico e pesquisador da história do movimento antroposófico: 

 

Por anos, talvez decênios, ele esperou desses médicos o trabalho científico 
central, além da exposição pública, o Vademecum, e aos olhos de Steiner, nada 
tinha acontecido e um tempo precioso se passara numa inatividade fatal. Hoje, 
quando se lê a respeito do encontro médico de 31 de janeiro de 1923, fica-se 
admirado que Ludwick Noll, Friedrich Hussemann e Felix Peiper ainda tivessem 
coragem para um trabalho posterior em conjunto, apesar das palavras tão duras e 
claras de Rudolf Steiner (SELG, 2005, p. 43-44). 

 

Após esta crise, uma mulher assume lugar central na história do movimento médico 

antroposófico: a médica Ita Wegman. Wegman nasceu em Java, na Indonésia, em 1876, quando 

esta era colônia holandesa. Mudou-se para Holanda aos 14 anos e já havia conhecido a teosofia no 

Oriente. Formou-se primeiro em treinamento ginástico e massagem e, em 1902, mudou-se para 

Berlim para aprofundar seus estudos. Na capital alemã, acompanhou algumas palestras do 

secretário geral da recém fundada seção local da Sociedade Teosófica. Em correspondências que 

estabeleceu com Steiner e Marie Von Sivers, foi estimulada a cursar medicina, conselho que 

aceitou, matriculando-se na escola médica de Zurique em 1905. Permaneceu nesta cidade até 
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1920, onde ainda realizou uma especialização em ginecologia. Seu contato com Steiner se 

manteve ao longo de todos estes anos, via correspondência, sendo reforçado por alguns encontros 

pessoais, como no Congresso da Sociedade Teosófica, em Munique, 1907.  

Em 1921, apoiada por Steiner, mas sem tanto destaque quanto o grupo de Stuttgart, 

inaugura uma clínica antroposófica em Arlesheim, Suíça. O fundador da antroposofia visitou 

algumas vezes a clínica de Wegman e fez diversas sugestões terapêuticas através de respostas a 

descrições de casos clínicos enviadas por ela. A partir de 1923, Steiner passa a fazer palestras 

abertas ao público em geral sobre a ampliação da arte de curar na proposta antroposófica e começa 

a tomar a clínica de Ita como referência prática de suas propostas. Wegman teve uma intensa 

aproximação de Steiner nos últimos meses de sua vida. Puderam conversar diversas vezes e 

Steiner descreveu em cartas pessoais um reconhecimento especial, espiritual, da importância de Ita 

Wegman para o futuro da Sociedade Antroposófica. Considerou-a um exemplo vivo do que 

chamava de coragem de curar, descrita por Selg como resultante de um processo de metamorfose 

interior, em que uma firme vontade do curador é capaz de ativar “a vontade terapêutica do destino 

ou carma – uma força cristianizada que se coloca totalmente a serviço da superação da doença, que 

assume tudo sob responsabilidade, num sentido espiritual” (SELG, 2005, p.37). Entre 1923 e 

1924, ocorreu uma grande troca de correspondências ente os dois, com orientações para o 

aprofundamento meditativo de Wegman e visitas frequentes de Steiner à clinica de Arlesheim. 

Wegman se tornou médica pessoal de Steiner, cuidando intensamente de seu mestre em 

seus últimos meses de vida. Em fins de 1924, Steiner se afastou da atividade pública e se recolheu 

em seu atelier em Dornach, sob a atenção da amiga. Antes de morrer, delegou a Ita Wegman a 

direção da seção médica da Sociedade Antroposófica, que seria responsável pelo desenvolvimento 

da medicina antroposófica e da pedagogia curativa. A epígrafe que inicia o livro de Selg talvez 

seja a melhor síntese para expressar a importância do espírito de Ita Wegman nos rumos do 

movimento antroposófico até os dias atuais: “Ita Wegman não é só um gênio impulsionador da 

Antroposofia, mas um gênio curador da arte de curar antroposófica. Seu ser contém inspiração, 

coragem, grandeza.” (EMMICHOVEN apud SELG, 2005, p. 5). 

A publicação em co-autoria do livro Elementos fundamentais para uma Ampliação da arte 

de curar (2007) foi concretizada por Wegman após a morte de Steiner, em setembro de 1925, 

sendo considerado, até o presente, como um texto essencial para o estudo da perspectiva 

antroposófica sobre a saúde, o adoecimento e a terapêutica. Desde então, numa trajetória de 
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aproximadamente noventa anos, cujo aprofundamento exaure as capacidades do presente capítulo, 

a medicina antroposófica se expandiu para diversos países do mundo ocidental e, mais 

recentemente, para o oriente, chegando inclusive à Índia e às Filipinas. 

Ao longo deste capítulo, ensaiamos apresentar de forma breve as principais características 

do contexto sócio-cultural em que surge a antroposofia e a medicina antroposófica. Além disso, 

traçamos uma descrição das formas particulares que estas características assumiram no percurso de 

vida e no pensamento de seu fundador, Rudolf Steiner, apresentando-o como filho e criador de seu 

tempo e lugar. Não fez parte desta contextualização sócio-histórica da medicina antroposófica 

avaliar, seja do ponto de vista ético ou científico, a veracidade das pesquisas de Steiner ou de sua 

obra. Pelo contrário, rastrearam-se subsídios para possibilitar uma análise objetiva e ampla das 

complexidades e especificidades do saber médico antroposófico. Entendemos que esta prévia 

contextualização possibilita um olhar hermenêutico para a medicina antroposófica, na medida em 

que foi feito um esforço para encontrar as raízes culturais e algumas motivações pessoais que 

tornaram possíveis a emergência desta racionalidade médica. 
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3. As propostas de Rudolf Steiner para a medicina e a formação médica 
 

3.1. O lugar dos cursos médicos na obra de Steiner 

 

Em 1923, Rudolf Steiner delineou uma retrospectiva em que dividiu a história da 

antroposofia, até então, em três fases (LANZ, 1989, p. 53-58). A primeira fase começa com sua 

chegada à direção da seção alemã da Sociedade Teosófica – 1902 – e termina em torno de 1909, 

quando passam a se evidenciar suas divergências com a direção geral da entidade. Esse período 

foi marcado pela apresentação tanto em livros quanto em conferências dos fundamentos da 

antroposofia, isto é, a compreensão de Steiner do cosmos, do ser humano e da história, além do 

método que desenvolveu para elaborar esta compreensão.  

De 1909 a 1916-17, demarca-se uma segunda fase, em que Steiner participou da criação 

de propostas que traduziram sua cosmovisão em expressões artísticas como a euritmia, os dramas 

de mistério, experiências plásticas e arquitetônicas, além de iniciar um diálogo com certas áreas 

da ciência. Em 1913, ocorreu a ruptura definitiva com a Sociedade Teosófica, a fundação da 

Sociedade Antroposófica e o início da construção do primeiro Goetheanum, edifício sede da 

recém-fundada sociedade, na cidade suíça de Dornach. Logo, em seguida, no ano de 1914, eclode 

a Primeira Guerra Mundial e as atividades públicas do fundador da antroposofia, especialmente 

as viagens pelo continente europeu, foram reduzidas e suas análises se direcionaram a buscar as 

raízes dos conflitos bélicos e sociais que se perpetuaram pelos anos seguintes. 

Com o fim da guerra, em 1918, inicia-se uma terceira fase. Os embates bélicos haviam se 

encerrado, deixando cerca de 19 milhões de mortos e permanecendo a situação de caos social, 

econômico e político na Europa, de forma especial na Alemanha e na Áustria que saíram 

derrotadas do conflito. Neste período, Steiner dirigiu suas proposições para sugestões de como as 

diversas instituições sociais poderiam interagir, tanto ponto de vista econômico quanto político 

para superar os graves problemas sociais que enfrentavam. Segundo Lanz, estas sugestões 

chegaram a altas instâncias governamentais da Alemanha e da Áustria, mas não foram adotadas e 

também não tiveram repercussão pública, pois encontraram resistências de “forças reacionárias” 

em muitos setores (LANZ, 1989, p. 57). Deste esforço, porém, membros da Sociedade 

Antroposófica, das mais diversas áreas profissionais, reconheceram a possibilidade de aplicação 

da antroposofia a questões práticas da vida humana. Surgiram de todos os lados convites para que 
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Steiner apresentasse os primeiros passos de como aplicar a ciência espiritual antroposófica a 

diversos campos do conhecimento, ganhando destaque suas contribuições para a pedagogia, a 

agricultura e a medicina. 

A pedido de médicos, membros da Sociedade Antroposófica, Steiner realizou três cursos 

sobre medicina, em 1920, 1921 e 1922. Em 1911, Steiner já havia realizado o ciclo de palestras A 

fisiologia oculta, em que lança as bases da compreensão antroposófica do funcionamento dos 

órgãos e sistemas do corpo humano. Em 1920, há ainda um pequeno ciclo de quatro palestras 

complementar ao primeiro curso, denominado Fisiologia e Terapia. 

Em 31 de dezembro de 1922, ocorreu o incêndio do primeiro Goetheanum. A destruição 

da grandiosa obra toda em madeira, de ousado desenho arquitetônico e sinal físico da força e 

criatividade do movimento antroposófico, provocou em seu fundador um intenso processo 

reflexivo sobre os rumos que sua sociedade havia seguido até aquele momento. Steiner percebeu 

a necessidade de uma re-fundação da Sociedade Antroposófica, o que levou a cabo, um ano 

depois, no Congresso de Natal de 1923. A orientação principal deste congresso foi o 

compromisso pessoal dos membros do movimento com o núcleo de todas as iniciativas 

antroposóficas, a própria antroposofia, e o caminho de autoconhecimento e desenvolvimento que 

esta propõe. Em seguida, Steiner proferiu dois ciclos de palestras para um pequeno grupo de 

jovens estudantes de medicina, que havia lhe solicitado um aprofundamento na dimensão 

“esotérica” da prática médica. Estes ciclos ficaram conhecidos como Curso de Natal (janeiro de 

1924) e Curso de Páscoa (abril de 1924) e, de fato, possuem importantes peculiaridades de 

abordagem e de conteúdo, quando comparados aos demais cursos. Uma compreensão do 

significado “esotérico” destas obras será apresentada mais adiante. Além disso, entre 1923 e 

1924, o fundador da antroposofia realizou, em diversas cidades européias, conferências e mini-

cursos abertos ao público em geral, apresentando análises sobre temas médicos que foram 

reunidas posteriormente em obra única (STEINER, 1999b). 

Após a morte de Steiner, em 1925, sua médica, amiga e importante membro da Sociedade 

Antrosposófica, Ita Wegman, publicou um pequeno, porém não menos significativo, livro, cuja 

redação foi realizada em grande parte em parceria com o amigo. O objetivo do texto foi 

apresentar as bases essenciais de uma prática médica orientada pela antroposofia. O título da obra 

traduzida em português é Elementos fundamentais para uma ampliação da arte de curar: 

segundo os conhecimentos da ciência espiritual. (STEINER; WEGMAN, 2007). 
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3.2. Uma ampliação da arte médica 

 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar os resultados de nosso estudo 

hermenêutico dos cursos que Steiner ofereceu para médicos e estudantes de medicina e das 

palestras que dirigiu ao público em geral sobre o tema. Identificaram-se seus elementos principais 

para o aprendizado e o exercício de uma medicina ampliada, a partir de uma crítica ao modelo de 

saber e prática médicos vigentes em sua época.  As obras pesquisadas, todas de autoria de Steiner, 

foram: 

  

• Introducing anthroposophical medicine. Twenty lectures held in Dornach, Switzerland. 

March 21 – April 9, 1920. Great Barrington, MA: Steiner Books - Anthroposophic Press, 

1999a. (1o curso para médicos e estudantes de medicina); 

• Pontos de vista da ciência espiritual para a medicina: 2º curso para médicos e 

estudantes de medicina. São Paulo: João de Barro Editora, 2008. 

• Fisiologia e terapia: baseadas na ciência espiritual. São Paulo: João de Barro Editora, 

2009. (reúne Fisiologia e Terapia de 1920 e o 3º curso para médicos e estudantes de 

medicina de 1922); 

• Considerações meditativas e orientações para o aprofundamento da arte médica. São 

Paulo: João de Barro Editora, 2006. (Curso de Natal e o Curso de Páscoa, ambos de 

1924); 

• A fisiologia oculta: aspectos supra-sensíveis do organismo humano: elementos para uma 

medicina ampliada. 2ª ed. São Paulo: Antroposófica, 1995. 191 p. (Palestras abertas ao 

público em Praga, 1911); 

• The healing process: spirit, nature and our bodies: lectures August 28, 1923 – August 29, 

1924, in various cities. Hudson, NY: Anthroposophic Press, 1999b. (Palestras abertas em 

diversas cidades entre 1923 e 1924). 

 

Respeitando a proposta da hermenêutica gadameriana, tomada como abordagem 

metodológica desta pesquisa, procura-se neste capítulo apresentar o produto de uma recepção 

atenta ao pensamento do autor, traduzida numa organização temática das suas opiniões mais 
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freqüentes e relevantes.  Nossa tarefa é responder à pergunta: quais são as principais 

características da formação e da prática médica, na visão de Rudolf Steiner? Optou-se por 

organizar suas ideias em seis temas identificados como recorrentes no material em estudo. Estes 

temas, dispostos nos próximos subitens deste capítulo, são apresentados obedecendo a uma 

também recorrente sequencia argumentativa percebida nos cursos e palestras do autor.  

Em Os limites de uma medicina materialista, são destacados os elementos da crítica 

propositiva de Steiner ao modelo de medicina científica de sua época. Em seguida, em Pólos e 

Tríades, apresenta-se a compreensão antroposófica da fisiologia humana em três sistemas. O 

estudo das quatro organizações ou corpos que configuram a entidade humana e de seus estados de 

equilíbrio e desequilíbrio é descrito em Os quatro corpos e o processo de adoecimento. A 

pesquisa e indicação de medicamentos e outras terapias, como a euritmia curativa, são objeto do 

subitem A relação homem-natureza e a busca de novos tratamentos.  

O quinto e penúltimo subitem, O caminho interior do médico, apresenta os principais 

conteúdos dos cursos de natal e de páscoa, cuja singularidade temática, remetendo a aspectos 

profundamente subjetivos da formação médica, destaca-o dos demais. Finalmente, em Sobre a 

educação médica, são apontadas as sugestões de Steiner dirigidas diretamente a mudanças no 

processo formativo dos futuros profissionais da medicina.  

Vale salientar que se realizou uma intervenção sobre os textos de referência com a meta 

de não ultrapassar a organização temática, sempre remetendo às fontes consultadas, quando não 

as citando no próprio corpo do texto. Evita-se avançar para observações de caráter analítico sobre 

suas ideias.  No capítulo seguinte, apresentar-se-á um diálogo crítico e propositivo acerca dos 

seus limites e possibilidades diante dos desafios atuais da integralidade na educação médica. 

 

3.2.1. Os limites da medicina materialista 
 

O ponto de partida mais utilizado por Rudolf Steiner para apresentar suas propostas de 

mudança no ensino e na prática da medicina foi a reflexão crítica sobre a medicina que se 

apresentava como modelo em seu tempo. As obras do autor também não deixam dúvidas quanto 

ao alvo principal das suas discordâncias: a redução da compreensão do ser humano aos seus 

aspectos físicos ou corpóreos. 
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Apesar de muitos avanços terem sido realizados na compreensão do ser humano 
físico, a outrora frutífera precisão desses métodos excluiu um aspecto inteiro do 
ser humano, que é tão real quanto o físico. O sucesso da pesquisa científica é 
proporcional à tremenda quantidade de energia que gastou em excluir a alma e o 
espírito humanos, que mesmo no contexto médico devem ser considerados não 
menos reais do que o ser humano físico. (STEINER, 1999b, p. 67, tradução 
nossa) 
 

Esta exclusão de aspectos propriamente humanos do processo de conhecimento e 

intervenção na realidade foi, para Steiner, a base de todas as limitações enfrentadas pela medicina 

em seu tempo. A redução ao físico se refletia, por exemplo, na centralidade que a anatomia e a 

patologia, como ciências da observação física, passaram a ter nos estudos médicos. Aprendia-se a 

ver o ser humano como uma estrutura morta (STEINER, 1999b, p. 125), já que se limitava o 

conhecimento mais importante ao que se podia alcançar com cadáveres e não com seres humanos 

vivos: 

 

É importante notar que sempre que apliquemos apenas a ciência moderna 
convencional, lidamos com cadáveres no lugar de pessoas vivas. Tomamos 
pedaços do corpo aqui e ali e imaginamos os processos naturais de saúde e 
doença acontecendo neles. (STEINER 1999b, p.3, tradução nossa). 
 
Também se pode ver que é mais importante – bem mais importante, eu diria – 
estudar as manifestações externas de uma síndrome do que estudar órgãos 
defeituosos post mortem. Uma autópsia de órgãos defeituosos revela meramente 
consequências. A questão essencial é ver o quadro geral, o fenômeno do 
adoecimento. (STEINER, 1999a, p. 25, tradução nossa). 

 

O filósofo de Kraljevec, no entanto, levanta um questionamento: seria esta a única 

referência no Ocidente quanto à prática médica? Em sua primeira palestra do primeiro curso para 

médicos e estudantes de medicina (STEINER, 1999a, p.1-18), Rudolf Steiner apresentou uma 

breve interpretação da história da Medicina no Ocidente. Tomando como berço da prática 

moderna a escola hipocrática dos séculos IV e III a.C, Steiner destaca que as misturas dos quatro 

humores24 não eram compreendidas apenas como resultado de características químicas, 

intrínsecas a estes humores. Tais misturas resultavam também de propriedades não apenas 

materiais, que poderiam ser chamadas de terrenas (resultantes da influência da Terra), mas de 

                                                 
24 Princípio fundamental da medicina hipocrática, os quatro humores eram sangue, fleugma, bile negra e bile 
amarela. Suas proporções em equilíbrio ou desequilíbrio determinavam o estado de saúde ou de doença 
respectivamente. 
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forças cósmicas ou extra-telúricas. Ao longo dos séculos, principalmente após o século XV, o 

reconhecimento da existência de forças cósmicas foi desaparecendo do corpus de conhecimento 

da medicina ocidental, com exceção de figuras como Paracelso25, van Helmont26, Rokitansky27. 

Steiner destaca que as décadas de 1840 e 1850 foram um marco nesta direção, pois, neste 

período, presenciou-se o nascimento de uma medicina puramente materialista, atomística. Um 

evento emblemático desta transição foi a publicação, em 1858, da obra de Virchow28 sobre 

patologia celular: 

 

O livro de Virchow deduz todo fenômeno patológico no ser humano de 
mudanças no funcionamento celular. Desde sua publicação, a visão oficial ideal 
tem sido estudar mudanças nas células em tecidos orgânicos para compreender 
todo adoecimento como resultante de mudanças celulares. Esta visão atomística 
simplifica o assunto porque o torna muito claro e o dispõe numa forma simples 
de entender. A ciência mais recente, mesmo com todos os seus avanços, sempre 
procura entender tudo nos termos mais simples possíveis, sem considerar que é 
do caráter da natureza e do cosmos serem extremamente complicados. 
(STEINER, 1999a, p. 10, tradução nossa) 

 

Desde a segunda metade do século XIX, toda a ciência médica oficial assume esta 

tendência materialista que explica o mundo em termos atomísticos, isto é, as causas do que 

sucede ao mundo da vida devem ser sempre buscadas em propriedades das suas menores partes, a 

serem descobertas pela histologia e pela química. No entanto, este modelo de compreensão 

quando aplicado às situações de doença, apesar de permitir uma boa descrição do resultado final 

em termos físicos, não responde a perguntas como: o que é saúde? O que é doença? São 

processos naturais? São processos normais? Em que se diferenciam? Para responder a estas 

perguntas, um passo é indispensável: “Devemos descobrir esta distinção radical, mas não 

                                                 
25 Philipus Aureolus Paracelsus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541). Médico e alquimista suíço. 
Investigou problemas e doenças relacionadas à mineração. Foi forçado a se retirar da corrente principal da prática 
médica por suas ideias e métodos não ortodoxos. Enfatizou uma aproximação fenomenológica à medicina e ajudou a 
estabelecer a química como parte da prática médica. (STEINER, 1999a, p. 6). 
26 Johann Baptist von Helmont (1579-1644). Médico e químico flamenco quem cunhou o termo gas (sugerido pelo 
latim e grego chaos) para designar fluidos aeriformes. Foi o primeiro a distinguir gases do ar, como o dióxido de 
carbono, e a considerar a água um “químico puro”. Também sugeriu o uso de álcalis para balancear a acidez no 
estômago. (STEINER, 1999a, p. 6). 
27Baron Karl von Rokitansky (1808-1878). Professor de anatomia patológica, autor de Handbuch der pathologischen 
Anatomie, 3 vols., Viena, 1842-1846 (STEINER, 1999a, p. 3). 
28 Rudolf Virchow (1821-1902). Professor de anatomia patológica em Würzburg e Berlim; co-fundador do Arquivo 
para Patologia, Fisiologia e Medicina Clínica; explicou a patologia celular em seu Vorlesungen über 
Zellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologischer und pathologischer Gewebelehre (STEINER, 1999a, 
p.10). 
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seremos capazes de fazê-lo se não assumirmos uma maneira de ver os seres humanos que 

realmente nos leve à sua natureza essencial.” (STEINER, 1999a, p.12, tradução nossa). O mesmo 

questionamento é expresso de outra forma no segundo curso para médicos: 

 

[O fato de sabermos] pela investigação puramente física que alguma coisa se 
encontra em algum lugar nada revela sobre o essencial; é necessário 
compreender se algum elemento ativo se encontra no lugar correto, ou se está ali 
porque foi eliminado. Isto é o decisivo: que possamos nos apropriar de conceitos 
que permitam entender o ser humano, e outros seres orgânicos, em seus estados 
de saúde e enfermidade. (SEINER, 2008, p.28). 

 

Steiner analisa que, pelo materialismo, no máximo se consegue chegar a uma definição 

“negativa” da doença, mas esta consegue, muito pouco, contribuir para a pesquisa de recursos 

terapêuticos. 

 

Embora as explicações da doença e do doente possam ser disfarçadas por uma 
ou outra inserção aparentemente objetivas, raramente são outra coisa senão isto: 
os processos de doença são desvios dos processos normais da vida, e certos 
fenômenos, que atuam em um indivíduo e para os quais seus processos normais 
de vida não são adaptados, produzem mudanças nestes processos e na sua 
organização corpórea. A doença consiste nestes impedimentos relacionados com 
as alterações funcionais das partes do corpo. Tem-se que admitir, no entanto, que 
isso nada mais é do que uma definição negativa da doença. Não é nada que 
possa ajudar quando se está lidando com doenças de verdade. (STEINER, 
1999a, p. 2, tradução nossa). 

 

 Seguindo as reflexões de Steiner, verifica-se que ele reconhece que o caminho 

materialista possibilitou avanços à medicina. Destaca, neste sentido, alguns aspectos diagnósticos 

e o progresso da terapêutica cirúrgica. Porém, em sua opinião, a terapêutica clínica manteve-se 

bastante limitada. Muito se passou a saber sobre a descrição física da doença, mas pouco destas 

descobertas apontaram para a concepção de novos medicamentos. A busca por novos 

medicamentos foi uma das principais preocupações de Steiner com a medicina antroposófica. 

 

Podemos dizer, então, que nos últimos tempos os maiores avanços médicos 
ocorreram no campo da cirurgia, que lida com procedimentos físicos que são 
mais ou menos mecânicos. Em contraste com o estado da arte da cirurgia, 
quando se trata de tratamento real - e esta não é a minha opinião, mas de 
médicos que têm conhecimento deste problema - a confusão reina, porque visões 
predominantes na ciência natural excluem o fator essencialmente humano da 
observação científica, tornando impossível ver a conexão entre uma substância 
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natural e seus efeitos sobre uma doença. (STEINER, 1999b, p.2, tradução 
nossa). 
 

 
Apesar destas discordâncias, o fundador da antroposofia fazia questão de enfatizar que 

sua postura não era de se opor à medicina convencional, mas de complementá-la. Entendia que a 

ciência moderna havia cumprido um papel importante de retirar o homem de uma relação 

excessivamente mística e obscura com o aspecto espiritual da realidade. Todavia, era necessário 

retomar esta compreensão espiritual do mundo, porém, agora, de forma consciente, de forma 

objetiva e com o mesmo rigor e exigência alcançados na investigação científica moderna. Não à 

toa, também se referia à antroposofia como ciência espiritual: 

 

Não estou dizendo que a medicina não tenha feito enormes progressos nos 
últimos tempos. A antroposofia reconhece plenamente esse progresso e não 
exclui a medicina moderna. Pelo contrário, nosso trabalho a valida totalmente. 
Mas quando foram desenvolvidos, recentemente, remédios que são realmente 
eficazes, vê-se que todos eles foram descobertos apenas por sorte e por um longo 
e lento processo de experimentação. (STEINER, 1999b, p.118-119, tradução 
nossa) 
 

No terceiro curso para médicos, atinge-se um ápice nesta proposta de integração entre o 

modelo de ciência médica e a antroposofia, que chega a destoar dos cursos anteriores. A ciência 

espiritual tem limites, afirma Steiner. Ela não pode informar, por exemplo, o que conseguimos 

descobrir com uma ferramenta como o microscópio. A sugestão de Steiner, neste curso, é de que a 

ciência empírica material forneça os dados objetivos, enquanto, da dimensão espiritual, se receba 

as diretrizes de compreensão destes dados. (STEINER, 2009, p. 72).   

Ainda que, partindo de uma avaliação crítica da medicina, Steiner entendia que a 

antroposofia não podia se restringir a apontar problemas e limites. Sua preocupação era produzir 

resultados práticos capazes de ajudar a sociedade em suas dificuldades cotidianas: 

 

Na medida em que a civilização progride, a vida se torna mais complicada. Nas 
profundezas de nossas almas, muitos de nós ansiamos por meios de lidar com a 
complexidade crescente da vida. O objetivo principal da antroposofia é 
responder a este anseio. [...] Nosso trabalho envolve ação real dirigida a questões 
práticas da vida em vez de frases vazias. A antroposofia busca insights no 
fenômeno da vida moderna, insights que possam ser aplicados de forma a ajudar 
sempre que necessário. (STEINER, 1999a, p.121, tradução nossa). 
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A antroposofia quer ser uma visão de mundo que seja relevante para qualquer 
um que deseje responder a questões sobre o propósito e significado da vida 
humana e sobre as ações de forças materiais e espirituais em nossa existência e 
queira aplicar tais insights na vida cotidiana. (STEINER 1999a, p. 107, tradução 
nossa). 
 
 

 Para realizar suas contribuições à Medicina, o fundador da antroposofia inegavelmente 

tomou o caminho de buscar uma resposta, que lhe fosse a mais completa e verdadeira possível, às 

perguntas: quem é o ser humano? Qual a sua essência? Steiner entendia o humano como um ser 

de corpo, alma e espírito. Este olhar era o que, na sua compreensão, lhe permitiria trabalhar com 

o humano em sua integridade e não de forma parcial. Somente reconhecendo-o desta forma lhe 

seria possível elaborar uma medicina capaz de avançar na construção de propostas de tratamento 

com melhores resultados, mais eficazes e ao mesmo tempo capazes de apoiar o ser humano no 

seu processo evolutivo, que tem duas metas principais, na visão de Steiner: desenvolver a 

liberdade e viver de forma amorosa (STEINER, 2000). 

O que Steiner entende por físico ou material? É a qualidade da realidade a que temos 

acesso através de nossos sentidos básicos, os cinco sentidos físicos comuns: visão, audição, 

olfato, paladar e tato. O filósofo de Kraljevec explica que, da mesma forma que esses sentidos 

não nascem prontos e nossa percepção amadurece da infância até a idade adulta, podemos 

também desenvolver outros instrumentos de percepção da realidade, especialmente através do 

pensar. O pensar é o primeiro passo para desenvolver outros modos de percepção que serão 

detalhados mais adiante: a imaginação, a inspiração e a intuição. Quando se desenvolve esta 

percepção complementar da realidade se pode “ver” que o ser humano é constituído não só de um 

corpo físico, mas de outros três corpos ou membros que serão chamados supra-sensíveis, isto é, 

perceptíveis apenas com estes sentidos superiores. São eles o corpo etérico, também chamado 

vital ou de forças formativas, o corpo astral e a organização do Eu. Os termos que utiliza para se 

referir ao ser humano supra-sensível são por diversas vezes colocados como não sendo o mais 

importante, e são usados para abreviar as idéias que representam (STEINER, 1999a, p. 117). 

Steiner é cuidadoso por saber do preconceito que estes termos podem despertar: “Por favor, não 

se ofendam com estes termos; precisamos apenas estar conscientes do que representam.” 

(STEINER, 1999b, p.123, tradução nossa). 
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Steiner fez questão de afirmar que esta percepção daquilo que a ciência de seu tempo 

havia rotulado como subjetivo era tão objetiva, no sentido de verificável, real, segura, quanto a 

percepção física. A própria percepção material se modifica neste método, pois o que se observa 

como material não é entendido apenas pelas qualidades alcançadas pelos sentidos físicos como 

algo final ou definitivo, mas como a expressão sensível de um processo vivo e em movimento 

que agora também pode ser reconhecido, tanto no ser humano quanto em tudo que constitui o 

mundo natural: 

 

A tragédia do materialismo é que nos leva para longe de realmente reconhecer a 
matéria, nos impede de identificá-la corretamente. O materialismo é menos 
nocivo para o reconhecimento do próprio espírito do que para o reconhecimento 
do aspecto espiritual da matéria. Afastar da visão que os efeitos espirituais são 
onipresentes em conexão com a matéria tanto nos impede de olhar para os 
efeitos espirituais em questão, quanto bloqueia muitas considerações que não 
deveriam ser bloqueadas para proteger uma visão saudável da vida humana. 
(STEINER, 1999a, p. 236, tradução nossa). 

 

Deter-se-á com mais detalhes nestes posicionamentos mais propositivos nos próximos 

tópicos. De forma sintética, as críticas de Steiner à medicina científica convencional podem ser 

resumidas em três considerações em sequência: (1) uma compreensão inadequada do ser humano, 

(2) leva a um desconhecimento do que seja saúde ou doença, (3) o que por sua vez impede o 

avanço na elaboração de recursos terapêuticos mais eficazes. Estas críticas não o tornam um 

opositor do modelo científico moderno, já que, em diversos momentos, ele mesmo destaca que 

sua proposta se coloca como complementar ao que a ciência oferece. 

 

3.2.2. Pólos e tríades 
 

Nas suas pesquisas sobre o organismo humano e a natureza, Steiner encontrou uma 

espécie de padrão polar na realidade. Seus resultados eram descrições qualitativas, tanto do ponto 

de vista sensível quanto supra-sensível, dos objetos em estudo. Além de apontar características 

intrínsecas, fazia correlações entre o objeto de estudo e seu contexto, de uma forma mais limitada 

– por exemplo, a influência do clima no desenvolvimento de uma determinada planta – ou mais 

ampla, como a distribuição de um metal na geologia terrestre.  Destacava que, mesmo na 

observação exclusivamente física, era possível perceber que qualidades distintas se exacerbavam 

quando dirigíamos nossa atenção a determinados elementos da realidade. No que se apresentava 
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como distinção, Steiner via, por um lado, oposição, por apontarem direções distintas nas formas 

perceptíveis resultantes (tais como contração e expansão), e, por outro lado, complementaridade. 

A explicação desta última demanda mais pormenorizações. 

Certos objetos ou focos de estudo apresentavam um equilíbrio das características 

encontradas como polares, e não só se mostravam enquanto objetos intermediários, desconexos 

dos demais, mas como um meio, um medium de conexão em que estas qualidades contrárias 

faziam uma espécie de balanço, de alternância rítmica entre si. Esta espécie de chave 

interpretativa fenomenológica Steiner herdou de Goethe e era o núcleo de todos os seus estudos 

demonstrar que a compreensão mais adequada da realidade era a de um diálogo vivo, em 

movimento, entre qualidades ou forças simultaneamente opostas e complementares. No tópico 

anterior, puderam-se notar alguns exemplos desta abordagem: matéria e espírito; saúde e doença; 

diagnóstico e tratamento. Ele desenvolveu esta abordagem de forma bem detalhada em seu 

estudo da fisiologia humana. 

Já em A Fisiologia Oculta, publicação de um ciclo de palestras realizadas por Steiner em 

1911 em Praga, ele afirma: 

 

Se condensarmos tudo o que, como leigos, podemos ver exteriormente no 
homem e que talvez tenhamos aprendido de descrições populares, talvez não 
seja incompreensível se chamarmos a atenção para o fato de a configuração 
humana, tal como se nos apresenta no mundo exterior, ser constituída de uma 
dualidade. Para quem quiser penetrar nas profundezas da natureza humana, é 
absolutamente necessário tornar-se consciente de que o homem, já em sua forma 
e configuração exterior, representa fundamentalmente uma dualidade. 
(STEINER, 1995, p.16). 

 

A maneira de descrever esta polaridade ou dualidade ganhou, ao longo de mais de três 

décadas de pesquisa de Steiner sobre o tema, contornos mais nítidos: “Apesar de estar estudando 

os fundamentos necessários para uma ciência específica do corpo humano por trinta a trinta e 

cinco anos, ousei falar sobre elas apenas nos últimos cinco anos.” (STEINER, 1999b, p. 123, 

tradução nossa). Steiner toma como material inicial de sua análise os achados da própria 

fisiologia e anatomia convencionais: 

 

A primeira coisa que podemos distinguir nitidamente no homem é tudo o que se 
acha encerrado em órgãos, oferecendo a estes a maior proteção possível contra o 
mundo exterior, é tudo o que consideramos participante da esfera do cérebro e 
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da medula espinhal. Tudo o que pertence à natureza humana nessa área – cérebro 
e medula – está firmemente envolto por estruturas ósseas seguras e protetoras. 
(STEINER, 1995, p. 16). 
 
Observemos essas partes superiores do organismo humano. São as que recebem 
as impressões sensoriais externas pelos órgãos dos sentidos e que transformam o 
material de nossa percepção sensorial. Por isso podemos dizer o seguinte: seja lá 
o que aconteça na cabeça humana, nas partes superiores do organismo humano, 
é a elaboração do mundo exterior, das impressões vindas de fora que fluem pelos 
órgãos sensoriais. (STEINER, 1995, p. 31). 

 

Os órgãos da região superior do corpo, especialmente a cabeça, estão associados à função 

sensória, perceptiva. Por outro lado, temos partes inferiores do organismo humano, para as quais 

Steiner aponta características e funções distintas: 

 

Mesmo uma observação muito superficial desta segunda parte da entidade 
humana pode ensinar-nos que, num certo sentido, ela apresenta uma imagem 
oposta ao que vimos no cérebro e na medula espinhal. O cérebro e a medula 
espinhal são circundados por estruturas ósseas que formam um envoltório. 
Observando a outra parte da natureza humana, temos de dizer decididamente que 
as estruturas ósseas estão no interior do organismo. [...] Olhando 
superficialmente, já notamos que o aparelho digestivo – como pode ser 
vulgarmente chamado – tem por finalidade receber as substâncias do mundo 
exterior e prepará-las para posterior elaboração no organismo físico humano. 
(STEINER, 1995, p.27-28). 
 
Como dissemos, o meio ambiente atua por meio dos sentidos sobre nossa 
organização superior. Imaginemos isso comprimido, concentrado num núcleo, e 
poderemos considerar algo análogo ao que é causado pelo fígado, pela bile e 
pelo baço: a transformação de substâncias retiradas do mundo exterior. 
(STEINER, 1995, p.32). 

 

Steiner, posteriormente, nos cursos para médicos e nas palestras sobre medicina dedicou 

uma parte importante de suas contribuições à descrição das propriedades desta qualidade dual do 

organismo humano. Cerca de nove anos depois de A Fisiologia Oculta, introduzindo sua segunda 

palestra do primeiro curso para médicos e estudantes de medicina, ele situa novamente a questão 

da polaridade como essencial na compreensão do ser humano: “Nossos pontos de partida hoje 

serão bastante semelhantes aos de ontem, mas nos moveremos gradualmente, para aprofundar 

ainda mais na natureza essencial do ser humano, observando certas polaridades que a governam.” 

(STEINER, 1999a, p.19, tradução nossa). 
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Partindo novamente de uma observação anatomo-fisiológica, o fundador da antroposofia 

aponta a existência de atividades polares no funcionamento do corpo humano: a respiração e os 

processos sensórios, por um lado, e a digestão e os processos metabólicos por outro. Estes 

processos têm seu ponto de encontro e equilíbrio no coração através do sistema circulatório 

sanguíneo (pequena e grande circulação). O sistema nervoso apresenta células incapazes de 

replicação desde o momento em que são formadas, o que é associado a um padrão primitivo de 

desenvolvimento celular, típico de células não humanas. Na medida em que uma célula com um 

determinado potencial é paralisada num estágio primitivo, ela é capaz de liberar esta força 

inicialmente mergulhada na matéria para os processos anímico-espirituais, como a percepção e o 

pensar (STEINER, 1999a, p. 45; 1999b, p. 116). Já nos órgãos digestivos, esta força mantém-se 

profundamente em nível orgânico para quebrar, internalizar e incorporar ao organismo humano os 

alimentos, superando as forças próprias destes elementos externos (STEINER, 1999a, p. 24). Ele 

pode então definir: 

 

Caso se junte estas duas coisas – atividade respiratória e atividade sensorial 
neural – pode se ter uma noção de um pólo da organização humana. Por outro 
lado, ao juntar a internalização e transformação dos nutrientes – isto é, 
metabolismo, no sentido ordinário da palavra – tem-se o outro pólo da 
organização humana. Essencialmente o coração é o órgão cujo movimento 
perceptível expressa este equilíbrio entre pólos superior e inferior. (STEINER, 
1999a, p.22, tradução nossa). 

 

No segundo curso para médicos, Steiner também retomou o tema, explicando mais 

claramente como vê a relação entre sistema nervoso e respiratório. Para ele, a percepção é um 

tipo de respiração: 

 

Em todo o organismo se encontram as mesmas forças, embora distribuídas de 
maneira diferente; o pulmão também é um órgão portador de forças cefálicas, 
porém com intensidade menor. [...] A respiração está metamorfoseada na cabeça; 
todas as funções do pensar, até mesmo a elaboração das percepções, são uma 
expressão da respiração levada bem mais adiante e deslocada para cima. A 
cabeça é um órgão respiratório que evolui além da medida pulmonar, que retém 
a respiração e promove a incorporação das forças etéricas pelos sentidos em 
lugar da incorporação do ar que se opera na respiração. A percepção não é senão 
um processo respiratório refinado, ou seja, levado até o etérico. A cabeça respira, 
o pulmão respira. (STEINER, 2008, p.102-103). 
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O entendimento do que Steiner chama de etérico será abordado mais adiante neste 

capítulo. No entanto, é importante perceber como o tema da trimembração29 – expressão mais 

utilizada atualmente na literatura médica antroposófica para se referir a esta abordagem da 

polaridade com equilíbrio do organismo humano – foi apresentado progressivamente de forma 

mais rica e didática. Nas palestras dos anos de 1923 e 1924, reunidas em The healing process 

(1999b), encontraram-se descrições bastante elucidativas, em que Steiner lança mão dos termos 

que até hoje são preservados nos estudos médicos antroposóficos para a trimembração: sistema 

neurossensorial, sistema rítmico e sistema metabólico-motor. 

 

Em mais de 30 anos de pesquisa, concluí que o ponto mais importante a se 
entender, a fim de compreender a constituição de todo o ser humano, é que 
existem três tipos fundamentalmente diferentes de funcionamento do organismo 
humano. Desde que a minha investigação está em curso, eu tenho 
provisoriamente subdividido este funcionamento tríplice nos seguintes 
processos. O primeiro é o sistema neurossensorial no sentido mais lato do termo, 
incluindo tudo o que tem a ver com o funcionamento dos sentidos humanos 
(também no mais amplo sentido) e dos nervos relacionados. Eu distingo este 
funcionamento dos processos rítmicos do organismo humano e estes dois tipos 
de atividades do metabolismo e do movimento. [...] Estes três tipos de funções 
do organismo humano diferem uns dos outros de tal forma que tudo o que se 
inclui na atividade do sistema nervoso sensorial é o oposto polar de ações 
metabólicas e motoras. Qualquer processo metabólico evoca o seu oposto polar 
do aparelho neurossensorial. Processos rítmicos criam o equilíbrio entre estes 
outros dois tipos. (STEINER, 1999b, p. 24-25 tradução nossa). 

 

Os três sistemas possuem localizações primárias: a cabeça para o sistema neurossensorial, 

o tórax para o sistema rítmico, e o abdômen e os membros superiores e inferiores para o sistema 

metabólico-motor. Isso não significa que estejam restritos a estas partes do corpo. Steiner explica 

que, em todo organismo, podemos encontrar os três sistemas, porém determinadas características 

prevalecem em regiões diferentes. Por exemplo, os olhos são predominantemente órgãos 

sensoriais, mas também se movem como resultado da ação de sua cadeia muscular e por isso 

também são órgãos motores (STEINER, 1999b, p.4-5). Células hepáticas ou renais também são 

capazes de sentir (STEINER, 1999b, p.129). 

Cada um dos sistemas também é associado a cada uma das atividades que Steiner 

considera as mais importantes faculdades psicológicas do ser humano: pensar, sentir e querer. 

Assim, o orgânico é entendido como o que dá suporte para o psicológico, também referido como 
                                                 
29 Em inglês, threefolding. (STEINER, 1999a, p. 73). 



99 
 

 
 

anímico. O sistema neurossensorial é a base para a atividade perceptiva e conceitual humana. No 

sistema rítmico, vivem as emoções e os sentimentos e, no metabólico-motor, reside nossa 

vontade. (STEINER, 1999b, p. 37-55). 

A partir desta compreensão, Steiner discordou veementemente de algumas das conclusões 

da medicina científica, tais como: para ele, o coração é um órgão do sentir e não uma bomba 

hidráulica sanguínea (STEINER, 1999a, p. 21); nervos motores são, na verdade, nervos sensórios 

do movimento, já que movimento não é uma atribuição do neurossensorial e sim do metabólico-

motor (STEINER, 1999a, p. 37); e as emoções também não têm como base o sistema nervoso, 

mas o sistema rítmico, e apenas chegam ao neurossensorial posteriormente quando desencadeiam 

pensamentos. Em suas palavras: “Nossa vida emocional diária está diretamente conectada com o 

sistema rítmico, mas apenas indiretamente com o sistema nervoso. O sistema nervoso é o veículo 

para o sentir, apenas na medida em que nos tornamos conscientes de nosso sentir na forma de 

pensamentos, já que pensamentos têm seu suporte no sistema nervoso” (STEINER, 1999b, p. 

127, tradução nossa). 

Quanto à polarização, Steiner também estabeleceu melhor as funções de cada sistema nas 

palestras abertas de 1923 e 1924. Especificamente, na sua segunda palestra em Arnheim, 1924, 

associa ao sistema neurossensorial uma capacidade de degeneração, indispensável para suas 

atividades de percepção e conceitualização, e ao metabólico-motor, a de regeneração, também 

fundamental para que o ser humano possa, via metabolismo, integrar às suas próprias forças as 

substâncias que recebe do mundo exterior. (STEINER, 1999b, p.127-126). Em outra ocasião, 

Penmaenmawr, Inglaterra, 1923, Steiner levou sua compreensão até o nível celular: 

 

Se avançarmos na perspectiva apenas da anatomia, podemos ver como as 
menores partes são incorporadas nos tecidos do corpo, mas não podemos ver os 
efeitos das atividades polares opostas. Tudo que você pode dizer a partir de 
estudo de um neurônio é que sua estrutura é exatamente oposta à de uma célula 
do fígado, por exemplo. Mas quando se é capaz de estudar a totalidade do corpo 
humano, de maneira que seu caráter tríplice se torna aparente, também se 
descobrirá que, a fim de permanecer saudável, um neurônio constantemente quer 
se desintegrar ou quebrar, enquanto que uma célula do fígado quer ser 
construída. Essas atividades são opostos polares. Elas interagem de maneira 
correta quando ocupam seus lugares apropriados no organismo, e elas interagem 
de forma errada quando forçam seu caminho sobre o outro. O sistema rítmico 
fica no meio e sempre tenta trazer um equilíbrio entre as funções diametralmente 
opostas do sistema neurossensorial e do sistema metabólico. (STEINER, 1999b, 
p. 7, tradução nossa).  
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A trimembração é a primeira chave interpretativa que Steiner fornece para apresentar sua 

compreensão do organismo humano. É mister enfatizar que, com este recurso interpretativo, 

Steiner não quer construir, aos moldes da divisão em partes do método cartesiano, uma 

fragmentação rígida do ser humano em sistemas como se fez na fisiologia moderna. Mas 

demonstrar tanto numa perspectiva de formas quanto de funções, isto é, morfofuncional, a 

presença de princípios formativos do organismo humano que serão a ponte para pesquisar a 

relação do homem com toda a natureza, como se verá mais adiante. Na segunda palestra de 

Arnheim, ele afirma: “A questão aqui não é distinguir entre sistemas orgânicos separados, mas 

reconhecer o aspecto qualitativo que permeia e está ativo em órgãos específicos.” (STEINER, 

1999b, p. 128, tradução nossa). 

 

3.2.3. Os quatro corpos e o processo de adoecimento 
 

Um segundo componente fundamental para a compreensão do ser humano em Rudolf 

Steiner é sua afirmação de que somos formados por quatro corpos, membros ou organizações. Ele 

usará estas expressões, já que, justamente, não está se referindo a uma realidade que ocupa 

espaço físico (exceto obviamente quando estiver se referindo aos aspectos sensíveis do corpo 

físico propriamente dito). Trata-se de qualidades, princípios, fenômenos, fluxos que permeiam a 

realidade. Esta apresentação é realizada pela primeira vez, de forma bastante detalhada, em 

Teosofia (2004), cuja primeira edição alemã é do ano de 1904. Como nos cursos médicos estava 

presente uma maioria de pessoas que faziam parte do movimento antroposófico, Steiner não se 

dedica a explicá-los, mas a aplicá-los diretamente no estudo do processo saúde-doença. Porém, o 

público das palestras de The Healing Process era formado basicamente de pessoas que faziam 

contato pela primeira vez com a antroposofia, tanto assim que, destas palestras, poder-se-á extrair 

informações mais sintéticas e didáticas sobre os corpos supra-sensíveis. 

O ser humano não é formado apenas por um corpo físico, isto é, que se percebe com 

nossos sentidos comuns e que está sujeito apenas a forças do mundo físico, especificamente, à 

força da gravidade, centrípeta à Terra (STEINER, 1999b, p. 122-123, 158). Como já se apontou 

na crítica à medicina científica moderna, Steiner argumenta que uma compreensão apenas física e 

materialista do ser humano é inadequada, insuficiente e não traz respostas aos desafios 
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existenciais e práticos da vida moderna. O ser humano é constituído por outros membros além do 

corpo físico, não menos importantes ou concretos quanto este. E, para que o conhecimento destas 

outras organizações da natureza humana seja possível, identificam-se dois caminhos cognitivos 

apontados por Steiner: (1) um percurso fenomenológico de caráter morfofuncional, semelhante 

ao percorrido na trimembração e (2) o desenvolvimento de uma fenomenologia “para dentro”, 

voltada às experiências internas do ser humano (pensar, sentir e querer) e suas metamorfoses.  

Através deste segundo caminho, são desenvolvidos outros sentidos, outros recursos internos para 

conhecer a nós mesmos e o mundo, capazes de ampliar nossa consciência comum. Esta última é 

limitada a entender, com a razão, o que captamos com nossos sentidos (STEINER, 1999b, p.122): 

 

A antroposofia busca expandir o conhecimento humano através do 
desenvolvimento de meios de cognição que ainda não existem na vida cotidiana 
ou na ciência convencional, onde aplicamos os conhecimentos que adquirimos 
através de nossos potenciais e habilidades humanas herdados, complementados 
por aquilo que a educação moderna convencional fornece à medida que 
crescemos até a idade adulta, no sentido atual da palavra. A Antroposofia quer ir 
além. (STEINER, 1999b, p.107, tradução nossa). 
 
Mesmo, quando nos aproximamos do mundo perceptível pelos sentidos físicos 
com todas as faculdades instiladas em nós pelos mais altos níveis da educação 
formal moderna, não temos ainda capacidades anímicas latentes que podem ser 
desenvolvidas? Por que não deveríamos alcançar insights adicionais sobre como 
conduzir nossas atividades práticas, insights que completem e melhorem o que 
alcançamos com o desenvolvimento de nosso estado comum de consciência? Na 
antroposofia, portanto, realizamos um percurso de autodesenvolvimento que 
pretende transcender o nosso nível de consciência comum. A alma humana tem 
três capacidades que desenvolvemos até certa medida, para o bem da vida 
cotidiana, mas estas capacidades também podem ser mais elaboradas. No nosso 
atual estágio da cultura e da civilização, só a antroposofia30 nos exorta a ampliar 
nossas capacidades de pensar, sentir e querer de forma adequada. Todas as três 
podem ser transformadas em faculdades cognitivas num sentido mais elevado da 
palavra. (STEINER, 1999b, p. 108, tradução nossa). 

 

O primeiro passo deste caminho cognitivo complementar é a observação dos pensamentos 

enquanto realidades objetivas. O filósofo de Kraljevec insiste na importância da tangibilidade do 

que chama de supra-sensível, oferecendo, como um primeiro e mais acessível exemplo, os 

                                                 
30 É importante ressaltar que não concordamos com Steiner quando afirma que “só a antroposofia” exorta esta 
ampliação das capacidades da alma humana. Felizmente, há inúmeras outras abordagens do desenvolvimento 
psicológico humano que possibilitam esta ampliação. As diversas abordagens do budismo e do hinduísmo, as 
místicas cristã, judaica e islâmica, as psicologias de Jung e de Rogers são alguns exemplos. 
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próprios pensamentos, imagens mentais e conceitos. Estes três últimos elementos são os 

conteúdos supra-sensíveis que mais facilmente se pode acessar (STEINER, 1999b, p.48). Desde 

um esforço de apropriação mais objetiva do pensar, ele entende que podemos galgar níveis mais 

ricos de percepção do espiritual. Na consciência comum, nosso pensar está submetido 

passivamente à observação sensória (é apenas reflexivo) e se considera qualquer atividade mais 

interna como o pensar, algo fantasioso ou quase onírico (STEINER, 1999b, p. 48, 109). Steiner 

propõe que se tomem os pensamentos como objeto de atenção e pesquisa de forma tão objetiva 

quanto a realidade sensível. Esta atividade permite desenvolver um pensar puro, pensar o pensar.  

O fundador da antroposofia sugere que uma prática simples para exercitar esta capacidade 

é dirigirmos nossa observação, de forma detalhada e sustentada, com regularidade e disciplina, a 

um mesmo pensamento, de preferência um pensamento novo que não remeta a memórias e 

sentimentos pessoais. Realizando esta prática, com o tempo, não se consegue mais enxergar os 

objetos externos nem a nós mesmos da mesma forma. Alcança-se uma espécie de pensar 

condensado, que consegue perceber de forma unificada, o que usualmente se separa com a 

categoria de tempo. Percebe-se o que permanece nos seres vivos mesmo com as mudanças 

físicas, dando-lhes forma constantemente e não estando submetido aos processos centrípetos do 

mundo físico. Assim, pode-se reconhecer o corpo etérico ou corpo de forças formativas 

(STEINER, 1999b, p. 59), que Steiner entende como resultante da influência de forças de outros 

corpos celestes, ou melhor, usando seus próprios termos, do cosmos como um todo (STEINER, 

1999b, p. 109-113). 

 Um segundo passo é, tendo mergulhado neste universo do pensar, conseguir esvaziar a 

mente de pensamentos. Este passo resulta numa ampliação do sentir, que passa a ser um recurso 

de cognição. “Em nossa vida ordinária, nossos sentimentos são um assunto pessoal mais do que 

uma fonte de insight. Nossa experiência ordinária e puramente subjetiva do sentir, entretanto, 

pode ser transformada em uma verdadeira fonte de conhecimento objetivo.” (STEINER, 1999b, 

p. 113, tradução nossa). Eliminando os pensamentos, recordando que já se havia buscado desligar 

das percepções físicas no exercício anterior, mergulhamos em uma experiência, em que nem 

impressões sensíveis, nem pensamentos estão ativos. Tenta-se atingir um estado de consciência 

vazia, porém totalmente desperta, que não representa um “zero”, mas uma inversão de nossa 

consciência normal (STEINER, 1999b, p. 58). A consciência é preenchida pela contemplação do 

espiritual. Steiner entende que, neste momento, além da categoria do tempo, a consciência se 
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desprende do espaço, percebendo inclusive o espiritual enquanto algo que permanece para além 

da vida e da morte. Nesta etapa do desenvolvimento de nossas capacidades cognitivas, o amor se 

transforma numa força de conhecimento dos objetos e eventos do mundo, uma entrega total 

desapegada de si para mergulhar na realidade em toda sua profundidade. Pode-se então encontrar 

o terceiro e o quarto membros da entidade humana, o corpo astral e a organização do Eu 

(STEINER, 1999b, p.109-116, 157-162). Steiner denomina o primeiro passo de Imaginação e o 

segundo de Inspiração (STEINER, 1999b, p. 58). Sabe-se pelas bibliografias complementares que 

Steiner fala de um terceiro passo, chamado de Intuição, que se trata de uma transformação do 

querer e que resulta de uma fusão da Imaginação e da Inspiração (STEINER, 2010).  

É importante destacar que estes quatro membros são vistos como múltiplos aspectos de 

uma unidade, o ser humano. Steiner faz uma analogia com a química da água: não existe 

dualismo em dizer que a água é formada por oxigênio e hidrogênio e da mesma forma não deve 

haver por reconhecermos que ser humano é em parte material e em parte anímico-espiritual 

(STEINER, 1999b, p. 56-61).  

Steiner reconhece que este processo de desenvolvimento de novas faculdades cognitivas é 

longo e trabalhoso (STEINER, 1999b, p. 4). Por isso, também sugere como aproximar-se destes 

corpos, de forma indireta, a partir de qualidades a que se tem acesso pelas manifestações da 

presença dos membros supra-sensíveis no físico (STEINER, 1999b, p. 101). Por exemplo, 

observando diferenças qualitativas gerais entre um mineral e uma planta, podemos inferir o que é 

o corpo etérico ou corpo de forças formativas: vida, crescimento (centrífugo e em direção ao 

cosmos, em oposição à gravidade), reprodução e capacidade regenerativa (STEINER, 1999b, p. 

123, 158). Da mesma forma, aproximamo-nos do astral ao perceber diferenças entre plantas e 

animais, e da organização do Eu, entre animais e humanos. Nos animais, estão desenvolvidos 

processos de movimento, sono-vigília, senciência, sensações, vida interna, simpatia e antipatia, 

que são qualidades do astral (STEINER, 1999b, p. 123). No ser humano, Steiner se posiciona 

como defensor da autoconsciência e da liberdade, de que possuímos a capacidade de formular 

intenções e agir ou retrair nossas ações em função destas intenções. Estes atributos são possíveis 

em virtude de termos uma organização do Eu em nossa constituição (STEINER, 1999b, p.161-

162). 

Tendo apresentado este estudo dos quatro corpos, Steiner fez associações entre estes e os 

três sistemas. Primeiramente, Steiner pesquisa o envolvimento dos corpos em processos de 
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regeneração e degeneração. Ao observar a atuação do etérico ligado ao corpo físico, Steiner 

identifica efeitos generativos e regenerativos, como no caso das plantas, onde são expressos em 

sua constante capacidade de crescimento. O corpo astral, no entanto, atua desconstruindo os 

processos orgânicos, promovendo desvitalização que resulta em abertura de espaço para a 

atividade anímica, os movimentos, as sensações. “A evolução não acontece em uma linha reta, 

mas sempre regride para criar espaço para um novo elemento. A degeneração é necessária. Este é 

o segredo da constituição humana e de todo ser animado.” (STEINER, 1999b, p. 161, tradução 

nossa). 

O Eu, a partir daquilo que o astral transforma em consciência, elabora realidades mais 

sutis, como os pensamentos, os conceitos, atuando de forma generativa, porém num nível menos 

material e mais espiritual. “O Eu resgata alguns elementos do declínio causado pelo corpo astral e 

os usa para construir os fundamentos de uma coordenação harmônica, do pensar, sentir e querer 

no ser humano.” (STEINER, 1999b, p. 161, tradução nossa). Consciência e autoconsciência 

derivam de metamorfoses realizadas pelo astral e pelo Eu das forças de nutrição e crescimento. 

Abrir espaço para o espírito é de certa forma morrer um pouco, isto é, para que seja capaz de 

pensar, sentir e querer, o ser humano está sempre morrendo um pouco a cada dia (STEINER, 

1999b, p. 160-161). “Tudo é baseado em metamorfose. O que encontramos no nível mental ou 

espiritual é apenas re-espiritualização de uma atividade que trabalhou em um nível corporal 

quando o espírito estava se movendo internamente na matéria.” (STEINER, 1999a, p. 260, 

tradução nossa). 

Desta forma, é viável, trazendo as informações que se dispõe sobre a trimembração, 

associar sistemas e membros. O sistema neurossensorial está ligado de forma mais direta ao Eu e 

ao astral e o sistema metabólico-motor ao etérico-físico (STEINER, 1999b, p. 9). O sistema 

rítmico novamente manifesta um balanço entre os dois processos, a ponto de, em um dado 

momento, Steiner se referir a ele como um processo etérico animado (STEINER, 1999b, p. 48). 

Mas isso não significa que os corpos se dividam entre os sistemas. Os quatro corpos estão 

presentes nos três sistemas, tendo apenas funções e participações distintas no funcionamento dos 

órgãos em questão (STEINER, 1999b, p. 83).  

Os quatro corpos também podem ser estudados em duplas, em função de conexões mais 

fortes que possuem entre si: Eu-astral e etérico-físico. Inclusive, observa-se, no estado do sono, 

como ocorre um afastamento do eu-astral do etérico-físico (STEINER, 1999b, p. 9). Esta 
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observação reforça a associação da primeira dupla, físico-estérico, com a recuperação da 

vitalidade, com a regeneração, e da dupla astral-Eu, com o desgaste, a degeneração.  Steiner em 

vários momentos destaca que tomar os processos de regeneração e degeneração como uma 

ferramenta cognitiva aponta o caminho para uma ciência viva e mais próxima da realidade: 

 

A aproximação moderna prefere estudar objetos inanimados para ganhar o mais 
rápido possível uma visão do todo. Em contraste, o estudo antroposófico vê tudo 
em movimento; tudo está ativo e em movimento. Estudar qualquer coisa desta 
maneira requer real presença de espírito, porque não podemos fazer nosso objeto 
de estudo se estabilizar. A vantagem do estudo antroposófico é que se aproxima 
mais da realidade. Ele se parece à vida real. (STEINER, 1999b, p. 152, tradução 
nossa). 
 
Não é uma figura de linguagem estranha, por exemplo, quando dizemos “O 
Reno está fluindo ali”? O que é o Reno? Quando o vemos, normalmente temos 
em mente a água fluindo, e não o leito do rio. Mas a água do rio nunca é a 
mesma a cada momento, apesar do Reno estar lá há centenas e milhares de anos. 
O que é o mesmo a todo momento? O fluxo em mudança! De forma semelhante, 
tudo dentro de nós está em constante estado de fluxo entre degeneração e 
regeneração. A degeneração é um veículo para o elemento espiritual. Em toda 
vida humana normal, degeneração e regeneração estão em equilíbrio, e nossas 
verdadeiras capacidades anímico-espirituais se desenvolvem neste estado de 
equilíbrio. (STEINER, 1999b, p. 117, tradução nossa). 
 

Este equilíbrio entre degeneração e regeneração é a principal conexão para o processo 

saúde-doença nestas conferências de Steiner. “Qualquer distúrbio no balanço de um órgão seja na 

direção da regeneração ou da degeneração, é um fenômeno patológico no organismo humano” 

(STEINER, 1999b, p.124, tradução nossa). Os três sistemas e os quarto corpos estão presentes em 

todo organismo, porém em proporções adequadas, próprias do estado saudável, de equilíbrio 

dinâmico, em fluxo. Quando existe desproporção, seja por excesso ou por falta da atividade de 

um dos corpos em um dos sistemas, ocorrem processos patológicos. Identifica-se, primeiro, a que 

sistema o órgão ou função em desequilíbrio pertence primariamente e, em seguida, quais 

desproporções entre os corpos estão em curso. 

Steiner viu nesta relação dinâmica entre saúde e doença, uma forma de sair das 

dicotomizações ou definições negativas que criticou na medicina convencional. Na segunda 

conferência do segundo curso para médicos, explica: 
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Na verdade, os processos patológicos são apenas a continuação do que deve 
existir na pessoa sadia. Se não pudéssemos adoecer, tampouco poderíamos 
pensar ou sentir. Tudo o que vive no pensar e no sentir, do ponto de vista 
orgânico, é um sistema de forças que leva à enfermidade quando ultrapassa seus 
limites. (STEINER, 2008, p. 43) 
 

A doença que mais utiliza para exemplificar seu modelo explicativo é a migrânea ou 

enxaqueca. Em duas conferências de 1923 e também no primeiro curso para médicos, Steiner 

atribui a migrânea a uma invasão do sistema neurossensorial da cabeça pela organização 

metabólica ou então pelas funções digestivas (STEINER, 1999b, p. 6,11; 1999a, p. 229-230). Em 

uma terceira conferência, em 1924, ele explica, de forma mais detalhada, que se trata de um 

afastamento do Eu do etérico-físico no sistema neurossensorial da cabeça, que exacerba 

processos de qualidade digestiva no cérebro (STEINER, 1999b, p. 143), causando as dores e 

desconfortos próprios da enxaqueca. 

  Outro exemplo é a febre tifóide. O desequilíbrio na trimembração, neste caso, é uma 

invasão do metabólico pelo neurossensorial, o que implica um enfraquecimento da atuação do 

astral sobre o etérico, num sistema onde estes dois estão, normalmente, muito mais conectados do 

que no neurossensorial, implicando em sintomas como a disenteria e as visceromegalias 

(STEINER, 1999a, p.256-257; 1999b, p. 9). A febre-do-feno ou rinite alérgica, também é 

explicada como uma exacerbação neurossensorial em estruturas mais metabólicas da região 

superior do corpo (mucosa dos olhos e do nariz), e também como um enfraquecimento da ação do 

astral sobre o etérico-físico no respiratório. (STEINER, 1999b, p.28,76). 

Steiner não nega as causas externas das doenças em questão - a Salmonella typhi, bactéria 

encontrada na febre tifóide ou o pólen das gramíneas que desencadeia os sintomas da febre-do-

feno em algumas pessoas. Todavia argumenta que são processos secundários aos processos 

primários ligados à trimembração e à quadrimembração. 
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3.2.4. A relação homem-natureza e a busca de novos tratamentos 
 

A pesquisa nos mundos supra-sensíveis leva à descoberta 
de uma atividade artística, escultural que está presente no 

mundo natural, mas não obedece às regras físicas 
naturais. (STEINER, 1999b, p. 43-44, tradução nossa). 

 

 Para Steiner, era necessário também demonstrar como sua compreensão do ser humano e 

do que ocorre nos processos de adoecimento poderia contribuir para o desenvolvimento de novos 

medicamentos. “Nosso entendimento da natureza de uma doença deve ser capaz de nos fornecer 

insights do processo de como curá-la” (STEINER, 1999a, p.35). Para isso, é preciso levar a 

mesma abordagem cognitiva utilizada para reconhecer como está presente o espiritual no ser 

humano para a natureza como um todo. O método antroposófico pode levar a reconhecer, como 

já indicado, o etérico no mundo vegetal, a presença do corpo astral nos animais, mas também 

processos espirituais no mundo inorgânico. Mesmo naquilo que se apresenta a nós como um 

corpo sólido, podemos reconhecer um processo vivo que chegou a um estado de repouso: 

 

Não se deve partir das substâncias, mas dos processos; não de algo pronto, mas 
de um acontecer. E, quando falamos de substâncias devemos pensar que nela – 
naquilo que se manifesta como substância na aparência sensorial exterior – não 
está presente nada mais que um processo, um acontecimento que chegou ao 
repouso. (STEINER, 2008, p. 14). 
 
O elemento material não evolui para o espírito. Na verdade, quando a matéria é 
quebrada numa reversão de seu processo original, o espiritual se apropria dela. 
Quando a matéria se quebra, o espírito pode se manifestar. (STEINER, 1999b, p. 
35). 

 

Na compreensão de Steiner, ser humano e natureza são constituídos por processos comuns 

que estão em permanente relação. Na cosmovisão de Steiner, porém, cabe uma particularidade: 

no homem, estão reunidas as forças que se encontram espalhadas na natureza. O ser humano 

contém “concentrações microcósmicas de todos os processos do mundo” (STEINER, 1999b, p.2, 

tradução nossa). Cada força do mundo natural encontra-se metamorfoseada no organismo 

humano (STEINER, 1999b, p. 125). Reconhecem-se, na natureza, processos equivalentes, 

opostos, complementares àqueles que identificamos no organismo humano, como as forças de 

degeneração e regeneração. O método antroposófico implica pesquisar as qualidades destes 
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processos no ser humano, tanto em situações de saúde como de doença, e buscar na natureza os 

elementos que servem de suporte para processos que podem atuar de forma regenerativa ou 

degenerativa, corrigindo os desequilíbrios que levam às doenças. “Uma vez que sejamos capazes 

de entender a natureza de um lado e o organismo humano de outro, seremos verdadeiramente 

capazes de descobrir novos medicamentos naturais” (STEINER, 1999b, p. 13, tradução nossa) 

Mais uma vez Steiner aponta que esta pesquisa espiritual do mundo natural pode ser feita 

a partir da observação direta das forças espirituais ou de uma maneira mais indireta, 

fenomenológica, inferindo das manifestações físicas os fatores espirituais envolvidos. Ele 

compara estas duas abordagens tratando do chumbo e sua relação com o cérebro, por exemplo: 

 

Observemos como o chumbo oxida e derrete; notemos o que acontece quando 
derrete. Investiguemos sua distribuição geológica e geográfica; vejamos como 
forma compostos com outras substâncias. Essas investigações fazem surgir 
imagens que confirmam o que se torna evidente para qualquer um que pode 
observar a “aura” do chumbo, que é similar à aura do tecido nervoso cerebral 
(STEINER, 1999b, p. 100-101, tradução nossa). 

 

A intoxicação por chumbo leva a uma sensação de tonteira e outros sintomas que 

demonstram a sua capacidade de desligar o Eu-astral do etérico-físico. Esta capacidade pode ser 

utilizada para tratar a aterosclerose, processo em que existe um fenômeno contrário, uma 

penetração excessiva do Eu-astral sobre o fisico-etérico, levando a desgaste e endurecimento do 

orgânico (STEINER, 1999b, p. 140-141).  

Tome-se outro exemplo bastante apresentado por Steiner: a silícia. O processo da silícia é 

o mesmo processo presente no sistema neurossensorial, nos órgãos dos sentidos e na organização 

do Eu. Steiner associa, por exemplo, a transparência dos cristais de silícia com a função sensória 

do sistema nervoso. Desta percepção, surge a indicação da silícia para tratar a migrânea. Também 

associa o potencial de combustão do fósforo e do enxofre à transformação de substâncias na 

digestão ou a combustão orgânica que propicia o movimento, no sistema metabólico-motor. O 

antimônio, que apresenta uma tendência a cristalização na natureza, equivale à atuação do astral 

sobre o etérico, e pode por isso ser utilizado para tratar a febre tifóide (STEINER, 1999b, p. 9-

13). 

Outra asserção recorrente de Steiner é sua correlação entre os três sistemas e as partes 

principais de uma planta. Enquanto nas raízes encontram-se processos de silícia, isto é, 



109 
 

 
 

neurossensoriais, nas folhas, reconhece-se um equivalente das atividades rítmicas, e, nas flores e 

frutos, dos processos fosfóricos e sulfúricos metabólico-motores. (STEINER, 2008, p.119-135; 

1999b, p.13-14). Steiner oferece um imenso leque de utilização de plantas medicinais, cujos 

princípios terapêuticos ele sempre descreve estabelecendo suas conexões com a trimembração e a 

quadrimembração. Citando alguns exemplos: o sabor acre e as altas concentrações de tanino e de 

amido do Geum urbanum são associados a uma forte atuação sobre o Eu e o corpo astral 

(STEINER, 2008, p. 124), enquanto as flores de sabugueiro - Sambucus nigra - por sua alta 

concentração de enxofre são estimuladoras do etérico, em estados catarrais respiratórios 

(STEINER, 2008, p. 126). 

A massagem também foi apresentada como importante prática terapêutica. No curso 

Fisiologia e Terapia, Steiner descreve que a massagem torna consciente, por meio de medidas 

externas, algo que de outra forma permaneceria inconsciente. Através do toque e dos 

movimentos, é possível estimular uma ligação que esteja deficiente entre o psico-espiritual e o 

físico, variando também de finalidade – estímulo do catabolismo ou anabolismo – de acordo com 

a região do corpo massageada (STEINER, 2009, p. 58). 

Vale salientar ainda que Steiner também pontuou a indicação de movimentos físicos com 

potencial de mobilizar as forças associadas à trimembração e à quadrimembração numa 

perspectiva terapêutica. Estes movimentos são gestos que Steiner elaborou inicialmente com 

Lory Meyer-Smits, traduzindo em movimento os princípios anímico-espirituais que identificou 

nos fonemas vogais e consonantais. Esta proposta, no começo apenas artística, foi chamada de 

Euritimia e seu desenvolvimento com finalidades terapêuticas de Euritmia Curativa. “Realizar 

movimentos individuais que correspondem às qualidades formativas de um membro ou um órgão 

pode se refletir de volta nestas qualidades formativas com um efeito curativo. Este é o princípio 

subjacente à euritmia curativa.” (STEINER, 1999b, p. 154, tradução nossa). O processo dinâmico 

que resulta dos movimentos de uma pessoa também atua sobre seus processos degenerativos e 

regenerativos (STEINER, 1999b, p. 98). 
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3.2.5. O caminho interior do médico 
 

Ao pesquisar os textos dos cursos e palestras médicas, adotou-se para ordem de leitura a 

sequencia cronológica em que os mesmos foram ministrados, o que legou aos cursos de páscoa e 

de natal a condição de serem os últimos a serem consultados. Para nossa surpresa, estes dois 

cursos são preenchidos por um conteúdo temático bastante distinto, porém, complementar aos 

anteriores. Nestas conferências, são apresentadas as concepções de Steiner acerca de aspectos 

éticos, afetivos e morais da prática médica. Também são indicados caminhos sugeridos por ele 

para que o profissional médico possa desenvolver as prerrogativas, relativas a estes aspectos, 

necessárias ao exercício de sua tarefa. Esta mudança temática despertou nossa curiosidade para o 

levantamento de elementos históricos que poderiam ter contribuído com esta transição na 

abordagem de Steiner. A principal referência encontrada com estas informações foi a Introduction 

da edição em inglês dos cursos de natal e de páscoa, cujo título é Course for young doctors e está 

disponível para consulta virtual no portal Rudolf Steiner Archives (INTRODUCTION, 2011). 

Esta introdução, por sua vez, tomou como base um artigo em alemão, escrito, em 1982, por uma 

das então estudantes de medicina que participaram do curso, a dra. Madeleine van Deventer. Em 

Die anthroposophisch-medizinische Bewegung in den verschiedenen Etappen ihrer 

Entwicklung31, a dra. van Deventer compartilha suas memórias da trajetória da medicina 

antroposófica.  

Desde o primeiro curso de 1920 até o curso de 1922, um grupo de estudantes de medicina 

esteve regularmente presente às palestras de Steiner e costumava se reunir em seguida para trocar 

idéias e opiniões sobre o que tinham aprendido. Faziam parte deste grupo personalidades que 

posteriormente viriam a se tornar de grande importância na história do movimento médico 

antroposófico como a própria Madeleine van Deventer e Henk van Deventer (1888-1983), além 

de Helene von Grunelius (1897-1936), Manfred von Kries (1899-1984). Ao término do terceiro 

curso, entretanto, estes estudantes compartilharam a sensação de que faltava algo às explanações 

de Steiner sobre medicina. Por um lado, elas preenchiam seu desejo de conhecimento, mas não 

iam ao encontro de sua dimensão humana. Os estudantes queriam que fossem oferecidas palestras 

sobre aspectos humanos e morais da medicina. Ao observarem os médicos já formados e de mais 

idade, viam nestes uma tendência de enxergar os conhecimentos científicos, mesmo os 
                                                 
31 Tradução nossa: O movimento medico antroposófico em suas várias etapas de desenvolvimento. 
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conhecimentos propostos pela ciência antroposófica, sem considerar o ser humano em sua 

totalidade. Os jovens estudantes defendiam que a medicina antroposófica assumisse um impulso 

de humanização da medicina, relacionando desafios gerais do humano com a prática terapêutica. 

Como resultado de suas solicitações, conseguiram dirigir-se ao próprio Steiner que 

reconheceu a importância das demandas trazidas por eles, porém destacou a dificuldade de 

atendê-las. O conhecimento acadêmico da medicina estava essencialmente “morto” na opinião de 

Steiner, diferente, por exemplo, do que via na pedagogia. Ainda que esta enfrentasse problemas 

em sua dimensão científica, o sujeito de seu trabalho, a criança, vive e está em pleno processo de 

desenvolvimento. No entanto, o ser humano doente, já era neste tempo enxergado apenas na sua 

dimensão física, a sua fisiologia e patologia eram reduzidas a processos físicos desvitalizados. 

Seria necessário construir uma ponte na opinião de Steiner: 

 

Vocês devem encontrar a ponte do médico-científico para o que é moral, 
amoroso. Vejam, por exemplo, ao falar do que chamo de organização calórica do 
ser humano, por um momento isto pode soar como uma abstração para vocês. 
Porém, vocês devem encontrar a ponte, de maneira que vocês experimentem esta 
organização calórica de tal forma que da experiência de perceber a diferença de 
calor nos órgãos individuais, vocês encontrem seu caminho para o que é 
moralmente caloroso. Teremos de chegar a um ponto em que o que chamamos 
de “um coração caloroso” seja sentido no reino físico propriamente dito. Vocês 
devem encontrar o caminho do científico-fisiológico para o espiritual-moral e do 
espiritual-moral para o anatômico-fisiológico. (INTRODUCTION, 2011, 
tradução nossa) 

 

Após alguns meses de conversa e de preparativos, Steiner aceitou realizar um curso no 

período natalino de janeiro 1924, logo após o Congresso de Natal. O curso foi oferecido a cerca 

de 30 estudantes e se desdobrou em mais um realizado em abril do mesmo ano. As três primeiras 

palestras do Curso de Natal são uma espécie de resumo dos temas tratados nos cursos anteriores, 

porém com uma abordagem um pouco distinta. Steiner começou a primeira palestra, como de 

costume, com uma crítica à proposta de ciência natural vigente em sua época. Este modelo de 

ciência permitiu apenas identificar que substâncias químicas estão presentes num órgão, tecido 

humano ou na natureza, mas não “suas tarefas no mundo” (STEINER, 2006, p. 22).  A ciência 

empírica sensorial permite que observemos em detalhes fenômenos da natureza, mas não 

reconhecemos o significado que estes fenômenos possuem (STEINER, 2006, p. 23). A busca de 
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um significado e um sentido para o resultado das observações passa a ser um elemento de ênfase 

na maneira como Steiner apresenta sua proposta de ciência ampliada pelo espiritual: 

 

É preciso que observemos justamente esses processos mais sutis da Natureza 
para chegarmos ao verdadeiro conhecimento do ser humano. Mas, para tanto, 
temos de desenvolver um verdadeiro sentido para a Natureza, a capacidade 
de ter a visão conjunta do calor, das correntes aéreas, do aquecimento e 
esfriamento do ar, do jogo dos raios solares no aquecimento e resfriamento do ar, 
do vapor da água na atmosfera, do maravilhoso jogo do orvalho matutino nas 
flores em todas as plantas, dos processos maravilhosos que se passam numa noz-
de-galha, que também se origina da picada de uma vespa e da deposição de 
ovos. No entanto, devemos observar tudo isso com um olhar macroscópico. Para 
isso precisamos ter um sentido para Natureza. E, certamente, o sentido para a 
Natureza não está presente quando fazemos tudo depender do que fica restrito ao 
preparado obtido para a microscopia, como costuma acontecer nas observações 
realizadas hoje em dia. (STEINER, 2006, p. 24-25, grifos nossos) 

 

Steiner salienta que aproximar-se de um indivíduo sadio ou doente com uma consciência 

viva deste sentido para a natureza seria um primeiro passo para sua proposta moral de estudo da 

medicina. Para traduzir o que entende por sentido, ele apresenta o exemplo de uma colméia. A 

colméia não é simplesmente um amontoado de abelhas isoladas, mas possui uma alma própria, ao 

ponto de, mesmo que com o tempo substituam-se todas as abelhas de uma colméia, alguns de 

seus comportamentos, como o respeito por um apicultor, são conservados. Esta alma da colméia 

não pode ser reconhecida por um estudo de suas partes em separado enfatiza o filósofo de 

Kraljevec (STEINER, 2006, p. 27). 

Qual seria então a “alma” dos fenômenos observados pelos sentidos físicos no organismo 

humano? Na segunda conferência do curso de Natal, Steiner apresenta as quatro organizações 

como as forças que dão sentido aos processos morfofuncionais humanos: 

 

Assim, como podemos dizer, de maneira abstrata que o ser humano é constituído 
dos corpos físico, etérico, astral e pela organização do Eu, também podemos 
dizer que o ser humano é constituído de processos de nutrição, processos 
sanadores que brotam e germinam, processos que continuamente provocam 
doenças, e daquilo que se constitui em um processo de morte contínuo, mas que 
é continuamente detido, até o momento em que os processos de morte se 
somam, formando, por assim dizer, uma integral; então ocorre a morte. 
(STEINER, 2006, p.33) 
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Pela primeira vez nos cursos médicos, o fundador da antroposofia vai deixar explícita sua 

visão sobre relação entre os sentimentos e o adoecimento físico, por exemplo. Quando um 

sentimento, que vive na organização astral/anímica, extravasa para um órgão, daí pode sobrevir 

uma doença (STEINER, 2006, p. 35).  Por isso, a importância do médico também estudar a vida 

dos sentimentos de um paciente. Aí pode estar a base não apenas de problemas psíquicos, mas 

também de desordens orgânicas. Para entender esta relação entre a vida psíquica e órgãos 

adoecidos, devemos desenvolver um “conhecimento qualitativo dos órgãos” (STEINER, 2006, p 

40), “conhecer as relações do ser humano com a matéria do meio ambiente a partir de seu 

contexto cósmico” (STEINER, 2006, p. 42) Ele insiste que não é suficiente caracterizar um órgão 

individualmente; é preciso entender sua relação com o todo. Para explicar, seu ponto de vista ele 

faz uso de mais uma metáfora: 

 

Não posso reconhecer apenas pela forma externa se o objeto em questão é uma 
navalha ou uma faca de mesa; tenho de observar cada coisa dentro de um 
contexto geral. Do mesmo modo, pela simples observação de um órgão tal como 
é feito atualmente, não posso conhecer seu significado; tenho sempre de 
observá-lo inserido no contexto geral. (STEINER, 2006, p. 42, grifos nossos) 

 

Como em cursos anteriores, na terceira palestra, Steiner começará a apresentar os 

significados que identifica em diversos elementos da natureza e suas semelhanças e oposições 

com o significado de processos e estruturas do organismo humano. Ele intercala referências a 

qualidades que podem ser notadas por observações dos sentidos físicos, e por isso mais acessíveis 

ao público geral, com outras que são baseadas apenas na observação supra-sensível (STEINER, 

2006, p. 45-55).  

Vejamos: ao apresentar o fato do cérebro humano ser preservado dos efeitos da gravidade 

pelo empuxo provocado pelo líquido cefalorraquidiano, Steiner sugere a existência de forças que 

atraem o ser humano para terra, centrípetas – terrestres – e forças que o atraem para o cosmos de 

forma centrífuga – cósmicas. Nos processos de anabolismo e catabolismo, ele identifica forças de 

crescimento e forças de eliminação. Uma mesma substância pode estar envolvida com o 

crescimento de um órgão, como na relação entre flúor e dentes, e, em outro órgão, estar presente 

num processo de excreção – o flúor nos rins. Há também substâncias que o organismo assimila 

com facilidade, como o magnésio, e outras que são intoleráveis mesmo em pequenas quantidades 

como o chumbo. Elas significam tanto as tendências de associação quanto de isolamento do ser 
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humano diante do ambiente ao seu redor. Assim, estes processos não têm apenas um sentido 

orgânico, mas também se associam com forças psíquico-morais. O processo de eliminação 

orgânica do chumbo, por exemplo, representa a capacidade humana de autonomia. Todavia, 

quando Steiner associa as forças centrífugas à Lua, ao Sol e a Saturno, em estágios anteriores do 

desenvolvimento do universo (STEINER, 2006, p. 51) ou a associação positiva entre o antimônio 

e o corpo etérico, estas são informações que ele justifica com suas observações de caráter supra-

sensível. 

Outra informação importante desta segunda conferência é a referência de Steiner à Teoria 

das signaturas, (STEINER, 2006, p. 58) como uma versão anterior, não desenvolvida, de suas 

propostas. Nesta teoria, características das substâncias minerais, plantas e animais eram 

interpretadas para se chegar ao seu efeito no organismo humano. Ele oferece um exemplo: 

 

Vejam, temos o diamante, o grafite, o antracito e o carvão de pedra: tudo é 
carbono, porém tão diferente. Por que é assim? Se as pessoas realmente 
pudessem compreender aquilo que não é somente a composição química, mas o 
que é a signatura no sentido antigo, entenderiam a diferença entre o carvão de 
pedra e o grafite. [...] Quando algo substancial, físico-real, está sob influência 
temporal, o tempo tem determinada importância. Considerando o que eu disse, 
vocês podem supor que o carvão de pedra é uma criança, ainda não é muito 
velho; o grafite é um jovem, já é um pouco mais velho; e o diamante – se não for 
um ancião – é pelo menos bem mais maduro. Quando vocês querem propor uma 
tarefa que, digamos, requeira uma pessoa madura para executá-la, não colocarão 
uma criança no lugar, pois a realização da tarefa depende da idade. Assim vocês 
podem entender que o carvão, onde quer que ele apareça, simplesmente à sua 
idade cósmica, tem uma tarefa diferente do grafite, que é um pouco mais 
maduro. Se quisermos conhecer a relação do ser humano com o que está lá fora 
no universo, devemos compreender os processos cósmicos. (STEINER, 2006, p. 
59) 

 

Como o médico pode desenvolver este tipo de compreensão que traz sentido e significado 

aos processos orgânicos e psíquicos do ser humano e aos elementos da natureza, de forma 

integrada? Da quarta conferência do curso de Natal até o curso de Páscoa, Steiner centrou suas 

reflexões em tentar responder a esta pergunta. À compreensão integrada ser humano (físico, vital, 

psíquico e individual) com a natureza, ele denominou de caminho exotérico – isto é, 

etimologicamente, pertencentes ao lado de fora – do médico. Este estudo deveria preceder à 

segunda etapa da formação médica que denominou caminho esotérico, voltado para dentro. 
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Através da pesquisa das relações entre os processos morfofuncionais humanos e os reinos 

da natureza – caminho exotérico –, adquirimos “conhecimento médico” (no original em alemão32, 

medizinisches Wissen), porém este saber exterior deve ser trabalhado interiormente para despertar 

uma “mentalidade médica” (no original, medizinische Gesinnung). Por “mentalidade médica”, 

Steiner entende um sentimento de amor e veneração que o médico deve desenvolver pela 

natureza e pela humanidade. As palavras em português são limitadas, pois a palavra Gesinnung 

não trata apenas de um sentimento, mas de um movimento que envolve o ser do médico por 

inteiro.  

 

Vocês também compreenderão que, depois do primeiro curso de Medicina 
exotérico, deverá seguir um segundo curso, que deve tratar do ser humano num 
sentido eminentemente esotérico, que deve inserir o conhecimento médico 
naquilo que se torna mentalidade médica no indivíduo. (STEINER, 2006, p. 66) 

 

O saber, o conhecimento – Wissen – não deve se reduzir a um aspecto intelectual, mas 

“precisa ser adquirido pelo indivíduo como um todo, ou seja, pelo ser humano que vive e sente” 

(STEINER, 2006, p. 65). É dessa metamorfose interior que pode surgir algo essencial para a 

prática médica, o impulso para prestar verdadeira assistência. Não pode haver cura sem o 

sentimento do médico, sem o interesse pela pessoa que ele quer ajudar a curar (STEINER, 2006, 

p. 65). O ministrante do curso cita um exemplo pessoal: 

 

O que importa é que através dessa mentalidade médica adquiramos uma visão 
bem diferente da natureza. Conheci um médico quando eu era menino. Ele podia 
ser encontrado frequentemente nos prados, campos, lavouras, onde ele estudava 
as plantas, flores, insetos, e assim por diante. Na região onde ele trabalhava 
humildemente como médico, havia três ou quatro “figurões” da Medicina. 
Podemos dizer que a atividade desse médico modesto, que tanto amava as flores 
do campo, era incomparavelmente mais benéfica para os doentes do que a do 
médico estatal e dos outros “figurões”. Estes obtinham seus conhecimentos na 
escola e em tudo que a ela estivesse vinculado. Mas aquele outro extraía sua 
sabedoria sobre os medicamentos do contato com a Natureza. Contudo, o 
contato com a Natureza somente conduz ao conhecimento médico quando 
soubermos amar a Natureza em todos os seus detalhes. (STEINER, 2006, p. 
68) 
 

                                                 
32 Agradecemos à médica antroposófica, Dra. Sônia Setzer, tradutora da obra para a língua portuguesa, quem, 
gentilmente, nos informou sobre as expressões originais em alemão. 
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Steiner oferece algumas sugestões aos estudantes de como desenvolver esta medizinische 

Gesinnung. Elas têm em comum o processo de contemplar e interiorizar certas imagens ou 

poemas, frases (que chama também de mantras), que a priori são incompreensíveis 

intelectualmente, mas podem fazer com que se desenvolvam desde o corpo etérico e do corpo 

astral do médico ou médica, não apenas a compreensão do que na natureza pode ser útil no 

tratamento, mas este movimento integral de cuidado com o paciente. Ele enfatiza a necessidade 

de serem exercícios realizados com ritmo e repetição e, para justificar, faz um paralelo deste tipo 

de exercício com a prática de uma oração para o religioso. Tanto na oração quanto no que ele 

chama de meditação, o conhecimento deve “passar através da alma”. (STEINER, 2006, p.69, p. 

75). 

O conhecimento da natureza, base do conhecimento médico, precisa ser vivificado, isto é, 

preenchido de forças morais, de sentido e de significado (STEINER, 2006, p.70). Para isso, um 

dos exercícios que Steiner propõe é a observação de elementos da natureza, repetida 

ritmicamente, até que se perceba a qualidade de sentimentos que suas formas despertam no 

profissional ou estudante; ou – método que ele aponta com mais frequencia – a observação 

associada a uma “imagem” que ele mesmo indica previamente. Vejamos um exemplo: 

 

Vocês deverão desenvolver o sentido para que consigam voltar-se de tal modo a 
esse aspecto dinâmico, vivo, que possam afirmar o seguinte: “Pela manhã, 
quando atravesso os prados e vejo as gotas de orvalho como pérolas de prata nas 
folhas, estas pérolas prateadas de orvalho me mostram o que vive em espírito 
nas próprias folhas, isto é, a tendência para formar a estrutura esférica cósmica.” 
Isso precisa ser sentido para que possam compreender a planta. Mas vocês 
devem compreendê-la em sua forma esférica. Se conseguirem compreender a 
planta de modo a adquirir um vínculo com sua tendência para a formação de 
gotas, e depois ascenderem para o aspecto do perfume, vocês conquistarão, com 
o tempo a compreensão sutil de tudo o que atua no ser humano de maneira 
centrífuga. (STEINER, 2006, p. 71-72) 

 

Na quarta conferência, Steiner oferece mais algumas informações que nos auxiliam a 

compreender sua proposta de desenvolvimento moral do médico. A experiência espiritual, base 

do desenvolvimento moral, passa por uma compreensão do universo em contexto, numa trajetória 

histórica, com seus inúmeros constituintes conectados em múltiplas influências, desde os planetas 

até os elementos químicos mais sutis. “Hoje, o ser humano não vivencia o universo; e, por não 

vivenciar o cosmo, não vivencia a espiritualidade. Só podemos alcançar a espiritualidade 
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passando pelo desvio, pelo universo.” (STEINER, 2006, p. 78) Este tipo de olhar coloca o ser 

humano diante de uma experiência de mistério, “ao observarmos uma planta, devemos ter clareza 

que sua fixação no solo pela raiz aponta um maravilhoso mistério” (STEINER, 2006, p. 80). 

Vivenciar é experimentar em si, por algum caminho, de preferência que conecte o orgânico ao 

psíquico, o que vemos “do lado de fora” na natureza, “do lado de dentro”: 

 

Devemos poder olhar para a cabeça humana e nos emocionarmos quando a 
observamos: ela está presente como uma memória viva, incorporada, de tempos 
primordiais desde a formação do universo [...]. Mas todo esse reconhecimento só 
tem valor se ele se instalar no sentimento moral, se pudermos vivenciar um 
estremecimento interior pelo fato de podermos nos aprofundar numa sensação 
vivenciada em relação ao cosmo, através da atividade do ser humano. 
Especialmente para o médico, meditar não consiste em simplesmente cismar, 
refletir sobre pensamentos; consiste em trazer esse tipo de correlações perante a 
alma, vivenciando sentimentos interiores diferenciados, que permitem 
estremecimentos interiores de toda espécie através dessas correlações. [...] Com 
isso queremos indicar uma direção: depois de criadas as bases por meio de um 
curso exotérico, tudo o que diz respeito ao âmbito exotérico deve seguir no 
sentido de se vivenciar a relação de todo o universo com o ser humano global, 
em conformidade com as sensações (STEINER, 2006, p. 83-84) 

 

Uma das vivências sugeridas por Steiner é a associação dos quatro elementos da natureza 

– fogo, ar, água e terra – com qualidades ou faculdades da alma humana – vontade atuante, 

coragem, sensação e pensamento, respectivamente (STEINER, 2006, p.93). Outra é a 

contemplação da relação dos três segmentos principais do corpo humano – cabeça, tórax, 

abdômen-membros – com as partes de uma planta – raiz, folha, flor-fruto, respectivamente – e 

também com movimento dos astros (STEINER, 2006, p. 82-87). Vale salientar que os astros na 

cosmovisão de Steiner não representam apenas núcleos de massa no espaço sideral, mas 

determinadas forças formativas de qualidade anímico-espiritual, como em diversas tradições 

antigas. Segue um exemplo de meditação obtido do curso de páscoa: 

 

Olha o que se ajusta de maneira cósmica: 
Tu sentes a configuração do ser humano. 
- isto em relação com a Lua - 
Olha o que te movimenta de maneira aérea: 
- por exemplo, na respiração ou na circulação do sangue 
Tu vivencias a permeação anímica do ser humano. 
- isto em relação com o Sol –  
Olha o que te transforma de maneira terrestre: 
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- de preferência o que traz aos homens também a morte – 
Tu compreendes a espiritualização do ser humano. 
- isto com relação com Saturno. (STEINER, 2006, p. 187, grifos do original). 

 

Steiner, ao final do curso de natal, destaca que o desenvolvimento desta conexão entre ser 

humano e universo, tanto no nível da compreensão quanto no dos sentimentos é o que ele propõe 

também com seus três passos da imaginação, inspiração e intuição. Como já destacado na 

sistematização dos cursos anteriores, o pensamento baseado apenas nas informações dos sentidos 

físicos pode ver a realidade apenas de forma fixa, “morta”, o que, no corpo humano, é mais 

característico do sistema ósseo. Para uma correta compreensão dos músculos e tudo que 

apresenta fluxo e movimento no organismo, é preciso desenvolver a cognição imaginativa. Para 

uma compreensão das formas dos órgãos internos – vísceras –, necessita-se da inspiração, cuja 

experiência assemelha-se à audição, à percepção dos sons. E um entendimento ampliado da 

atividade dos órgãos internos demanda o desenvolvimento da intuição – próxima da experiência 

da sensação de calor. (STEINER, 2006, p. 109).  

No curso de páscoa, mais exercícios são sugeridos. Um par deles relacionado diretamente 

com a imaginação e a inspiração. Vale recordar que estas possibilitam, a primeira, a percepção do 

corpo etérico ou organização vital e, a segunda, do corpo astral ou organização anímica. O 

exercício da imaginação resulta em fazer um deslizamento interior – uma metamorfose – de 

imagens: de um embrião até a formação de uma criança e de uma criança até um adulto 

(STEINER, 2006, p. 233). No outro exercício, da inspiração, também relata que se faça a mesma 

visualização, porém, num processo em sentido temporal contrário: de um ancião para um adulto e 

de um adulto para um jovem (STEINER, 2006, p. 236). Indica que tais visualizações sejam feitas, 

acompanhadas dos seguintes versos: 

 

Desliza a época antiga 
Para o período de infância, 
E o período de infância para a época da juventude 
Aparecer-te-á condensado 
O ser etérico humano 
Atrás do ser corporal (STEINER, 2006, p. 234). 
 
Desliza a densidade do velho 
Para a idade madura do ser humano, 
E a idade madura 
Para a vida juvenil 
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Ressoar-te-á em sons cósmicos 
A atuação anímica humana 
A partir da vida etérica. (STEINER, 2006, p. 236). 

 

 
No próprio exame físico do paciente, Steiner sugere que se possa vivenciar esta 

correlação com o que denomina contexto cósmico. É o que ele propõe, por exemplo, com a 

meditação da seguinte fórmula: 

 

Sente na medida da febre 
A dádiva espiritual de Saturno 
Sente no número das pulsações 
A força anímica do Sol 
Sente no peso das substâncias 
O poder formativo da Lua 
E em tua vontade de curar contemplarás 
Também a necessidade de cura do ser humano (STEINER, 2006, p. 219) 
 

No seu entendimento, este tipo de associações traduzidas em imagens, que ele também 

chama de meditação (STEINER, 2006, p. 157-158) ou mantra (STEINER, 2006, p. 163) tem 

força própria e atua na alma não num nível intelectual, mas vivencial. Para alcançar a vivência, a 

sugestão de Steiner é que simplesmente permita-se que esta imagem penetre a alma. A imagem 

deve ficar presente à consciência simplesmente como é dada, sem que o intelecto a invada, como 

se fosse algo externo, mas deve-se aguardar as palavras interiores que elas despertam.  “Elas 

atuam por sua própria força mântrica” (STEINER, 2006, p. 155). Derivados destas vivências, 

surgem no ser humano sentimentos de parentesco, de união com a natureza e com o universo 

(STEINER, 2006, p. 88-89). Este elemento de vínculo define o que qualifica como moral: 

“Entendo por moral o sentimento de estar unido a um compromisso, um vínculo; ou seja, levar a 

alma a ter a disposição necessária e continuada para confrontar-se corretamente com o mundo por 

meio dessas forças meditativas” (STEINER, 2006, p. 146). 

Além desta experiência de vínculo afetivo com o universo, há duas outras disposições 

morais que os exercícios propostos por Steiner visam despertar: a vontade de curar e a coragem 

de curar. A vontade de curar traduz a atitude interior do médico de não se contentar em 

simplesmente conhecer a doença, mas se esforçar por buscar a sua cura. Steiner enfatiza bastante 

esta questão para se contrapor ao niilismo terapêutico (STEINER, 2006, p. 66-67), escola de 

medicina ainda comum à sua época e que tinha como meta conhecer nos maiores detalhes 
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possíveis a história natural das doenças, já que, nesta visão, pouco a medicina poderia fazer para 

mudar este curso. Todavia, o ministrante do curso deixa claro que sua opinião era de que o 

médico não poderia se contentar em ser um estudioso das doenças, seu compromisso é com a 

melhora dos pacientes: 

 

Na verdade, o processo da doença é uma pergunta: se quisermos reconhecer 
apenas os estados patológicos permanecemos na pergunta. A resposta é o 
processo de cura. Nada sabemos sobre um processo de doença, se não 
soubermos como ele pode ser curado. O conhecimento consiste em saber como o 
processo patológico pode ser eliminado de maneira que o estudo de Medicina 
não pode existir sem a vontade de curar. Nada significa reconhecer os estados 
patológicos (STEINER, 2006, p. 177). 
 

O conhecimento verdadeiro – como experiência viva e não apenas intelectual – dos 

processos terapêuticos é indissociável de um desejo de colocá-los em prática a serviço dos 

demais: esta é a vontade de curar. A coragem de curar remete, por sua vez, a uma atitude, ainda 

mais dirigida às pessoas que passam pelo processo de adoecimento. Significa superar o medo do 

que pode acontecer durante o tratamento e se dedicar com amor àqueles que procuram seu apoio 

médico: 

 

O medo é o pólo oposto do amor. Se vocês se aproximarem de um paciente com 
medo, toda a terapia indicada não vai adiantar. Ao se aproximarem dele com 
amor, abstraindo-se de si mesmos, se conseguirem viver com amor em seu 
conhecimento Inspirativo e Imaginativo, vocês se colocarão no processo 
terapêutico com a personalidade amorosa que tem conhecimento e não 
aparecerão, simplesmente, com suas qualidades pessoais, ou como a 
personalidade receosa que tem conhecimento. Dessa forma a Medicina é 
introduzida no âmbito moral não apenas a partir do exterior, mas também de 
dentro. E assim, acontece particularmente no campo da Medicina – e com 
grande intensidade – o que vale para todos os âmbitos relacionados ao 
conhecimento espiritual: precisamos desenvolver coragem. [...] O que vocês 
precisam para estudar Medicina, antes de qualquer outra coisa, é coragem, 
coragem para curar. De fato, se vocês têm provavelmente a coragem para curar 
diante de uma doença, têm a orientação correta que, provavelmente, conduz ao 
acerto em noventa por cento dos casos. Essas qualidades morais estão 
intimamente ligadas ao processo terapêutico (STEINER, 2006, p. 125). 

 
 

Outro conteúdo importante também abordado nestes cursos é a relação entre medicina e 

pedagogia. “O médico precisa de um conhecimento um pouco diferente do pedagogo; apenas um 

pouco diferente. Seria necessário que a pedagogia fosse permeada ao máximo pela Medicina e 
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que, por outro lado, a Medicina permeasse tanto quanto possível, a Pedagogia.” (STEINER, 

2006, p. 176) De forma especial, na quinta conferência do curso de Páscoa, é destacada a ligação 

entre cura e educação. O ser humano nasce “doente”, o que não é entendido como algo negativo 

para Steiner. A carga hereditária orgânica precisa ser superada pela individualidade ao longo do 

processo de desenvolvimento. Esta “luta” é importante para que se forme um ser livre e singular e 

não apenas alguém pré-definido pela genética. Por isso, as doenças febris infantis têm papel 

relevante no desenvolvimento, na visão antroposófica. As orientações pedagógicas são 

medicamentos que são dados no âmbito do anímico e do espiritual, mas que podem atuar até o 

físico, no despertar desta individualidade. Por sua vez, o médico também deve agir através de 

orientações de caráter pedagógico para fortalecer as próprias forças internas de cura do paciente, 

a sua vontade de ficar sadio. 

 

O ser humano nasce doente neste mundo; educar significa reconhecer e conduzir 
aquilo que trabalha de acordo com o modelo, significa o mesmo que um leve 
curar [...]. Vocês indicam os medicamentos que, naturalmente, permanecem no 
campo espiritual, mas que podem transferir-se intensamente para o físico, 
dependendo de quanto a criança se encontre no âmbito patológico. Isto está 
presente na Pedagogia, apenas em outro nível, apenas em outro plano; ela 
também é uma Arte de Curar. E, por outro lado, se o doente não se ajuda com 
o que podemos dar como diretriz para sua própria consciência subjetiva, para a 
compreensão de sua doença, para o pessimismo ou otimismo diante da 
compreensão da vida, se não puder atuar de forma pedagógica, é 
extremamente difícil curá-lo. Se o paciente é levado a sentir como o médico 
está permeado pela vontade de curar, apenas por meio da individualidade do 
médico, essa vontade gera nele um reflexo que é permeado pela vontade de ficar 
sadio. [...] Esse confronto entre a vontade de curar e a vontade de ficar sadio 
desempenha enorme papel na terapia, a tal ponto que podemos afirmar: ela 
contém a imagem do elemento pedagógico, e no pedagógico temos a imagem do 
curar. (STEINER, 2006, p. 241-242, grifos nossos) 
 

Há mais três elementos a destacar nestas reflexões em torno de aspetos morais do estudo e 

da prática médica percorridas por Steiner. O primeiro deles é que, neste aprofundamento 

esotérico da tarefa médica, o profissional realiza uma espécie de sacrifício. Ele abre mão 

constantemente de um benefício pessoal pelos indivíduos que quer ajudar a curar. O 

conhecimento médico que obtém através destes exercícios, ao se traduzir numa prática ou 

orientação ao paciente, perde parte de seu efeito terapêutico para o próprio médico. Assim, ele 

não pode usar para si mesmo um tratamento que ele indica aos outros. Ao ser transformado em 
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uma indicação terapêutica, este conhecimento deixa de ter vitalidade no médico. Neste sentido, o 

fundador da antroposofia aponta que a medicina só pode ser exercida plenamente com abnegação 

e altruísmo (STEINER, 2006, p. 107-109).  

O segundo elemento é o de um vínculo especial do médico com alguns de seus colegas de 

profissão. Respondendo a uma pergunta lançada sobre o tema, Steiner esclarece que seu 

entendimento é de que as capacidades curativas do médico não são isoladas, mas que elas vêm de 

toda a comunidade de médicos com a qual este profissional se associa. “Em qualquer comunidade 

humana, desde que ela seja uma verdadeira comunidade, cada pessoa, por si, recebe forças dessa 

comunidade. Temos que senti-la e vivenciá-la.” (STEINER, 2006, p. 118). 

A última questão diz respeito à escolha da profissão médica. A opinião de Steiner é de 

que: “tornar-se médico, não deveria ser concebido como hoje se faz, isto é, abraçar uma 

profissão”. (STEINER, 2006, p. 173). Tornar-se médico demanda um chamado interior, uma 

vocação interna, não pode ser entendido como um conjunto de obrigações técnicas. Em poucas 

profissões pode ser tão prejudicial não haver esta base moral de sustentação. Em sua visão, é 

inseparável da prática médica o amor à humanidade e a vontade de curar (STEINER, 2006, p. 

173). 

Para finalizar este item, destacamos um alerta do próprio Steiner. As reflexões 

desenvolvidas por ele nestes cursos de Páscoa e de Natal têm como objetivo menos serem 

compreendidas intelectualmente do que atuar sobre o sentir dos seus ouvintes. Steiner aponta que 

não se deve emaranhar em conceitos, mas trazer o coração para o pensar. Neste movimento, se 

radica nossa própria humanidade (STEINER, 2006, p. 223). O coração deve ir a toda parte: 

 

Essas coisas não são importantes pelo fato de elaborarmos teorias a seu respeito, 
mas para que possamos nos identificar com elas, com todo sentimento. Surge 
então a vontade de curar, e o que podemos ligar corretamente à necessidade de 
cura do ser humano. De acordo com a cultura materialista atual, a pessoa a ser 
curada está nitidamente separada daquela que pode curar. Esta não consegue 
aproximar-se, porque precisamos ir além para que essa aproximação ocorra, 
precisamos ter um sentimento em relação ao eterno que vive no ser humano. A 
parir desse sentimento, se desenvolve a relação correta entre aquele que quer 
curar e aquele que busca a cura [...]. (STEINER, 2006, p. 221) 
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3.2.6. Sobre a educação médica 
 

As propostas de Rudolf Steiner para a medicina e a educação médica tentam se apresentar 

como um todo coerente. Ele indica a centralidade de um determinado problema, a compreensão 

parcial da natureza humana, e aponta seus principais desdobramentos: um desconhecimento do 

que realmente constitui os estados de saúde e doença, e uma desconexão entre o estudo da doença 

e a pesquisa dos processos de cura.  

Em seguida, oferece sugestões para superação destas dificuldades. Sem negar a validade 

do conhecimento científico moderno, afirma a necessidade de que este seja ampliado para 

reconhecer o aspecto espiritual da realidade. Aponta, para isso tanto um caminho de 

desenvolvimento de nossas capacidades cognitivas quanto a possibilidade de mesmo mantendo o 

nosso nível de cognição ordinário lançarmos um olhar mais espiritualizado ou fenomenológico à 

realidade. Os dois caminhos nos oferecem resultados novos sobre o entendimento do organismo 

humano: o reconhecimento dos três sistemas e quatro corpos, seus fluxos de degeneração e 

regeneração, situações de equilíbrio e desequilíbrio entre eles, e como a natureza nos oferece 

metamorfoses destas forças de forma que possam ser usadas como recurso terapêutico. O próprio 

Steiner sintetiza muito bem sua forma de pensar a medicina: 

 

Uma fisiologia holística é necessária para um diagnóstico holístico, e um 
diagnóstico holístico vai de mãos dadas com um tratamento real que é 
inseparável do diagnóstico. Uma vez que reconheçamos a relação entre os seres 
humanos e seus arredores cósmicos, podemos derivar medicamentos dos 
arredores não apenas através de experimentação empírica, mas através de um 
entendimento claro do ser humano e do cosmos. Então, criamos tratamentos que 
não tolerarão serem separados do diagnóstico. Tratamento e diagnóstico juntos 
formarão um todo. (STEINER, 1999b, p. 55, tradução nossa) 
 

O vazio que poderia ter ficado em torno de questões mais subjetivas e morais da formação 

médica, apenas com os conteúdos tratados até o terceiro curso médico, tentou ser preenchido 

pelos ensinamentos dos cursos de natal e de páscoa. As diversas formas de exercícios meditativos 

propostos por Steiner visam a que sua compreensão da patologia e da terapêutica seja sustentada 

por uma atitude de veneração à natureza e de amor à humanidade, qualidades sem as quais o 

exercício da medicina e a própria cura não são integralmente possíveis. 
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  Na bibliografia pesquisada, também existem algumas observações específicas sobre a 

educação médica, as quais terão destaque neste subitem. Elas são encontradas espalhadas nas 

conferências proferidas por Steiner, todavia seu conteúdo está em coerência com as críticas e 

sugestões dos subitens anteriores. Enquanto elemento comum a estas observações, o principal 

questionamento de Steiner se dirige à ênfase dada, nos estudos médicos de sua época, a 

conteúdos anátomo-patológicos, deduzidos em sua maioria da observação de cadáveres. O ensino 

da terapêutica se dava de forma paralela à patologia, sem nenhuma conexão compreensível entre 

as duas. Com relação à terapia, apenas conhecimentos empíricos justificavam suas condutas e não 

se encontravam princípios racionais que formassem a base para um trabalho terapêutico prático. 

(STEINER, 1999a, p. 35). 

 O fundador da Antroposofia considerava que um entendimento completo da constituição 

humana é necessário e que este requer o treinamento médico convencional, mas não se limita a 

ele (STEINER, 1999b, p. 148).  Steiner defendia o treinamento de uma capacidade intuitiva33 

capaz de deduzir de fenômenos morfológicos, informações sobre o estado de saúde ou doença do 

organismo humano (STENER, 1999a, p. 17). Por exemplo, ele acreditava que isso poderia tornar 

muito mais significativo o estudo da própria anatomia (STEINER, 1999a, p. 19). Neste mesmo 

sentido, defendeu a necessidade de se aprender a ver o paciente por inteiro, incluindo elementos 

detalhados da sua história de vida: 

 

Sobretudo, devemos examinar a importância de compreender por inteiro a 
pessoa diante de nós, mesmo se tratando do caso mais especializado. Inclusive 
esta compreensão do ser humano como um todo deve sempre incluir os eventos 
mais importantes da vida do paciente. (STEINER, 1999a, p. 68, tradução nossa). 

   

Na décima oitava palestra do primeiro curso para médicos, Steiner comentou sobre a 

importância de se incluir no currículo médico as relações entre os gestos externos de uma pessoa 

– sua forma de se apresentar, se vestir, traços físicos marcantes – e a interação entre aspectos 

internos de seu organismo: 

 

                                                 
33 Neste caso, entendemos que Steiner não está se referindo à intuição, citada anteriormente, como passo seguinte à 
imaginação e inspiração, em que se fala de um conhecimento direto do espiritual.  No primeiro curso para médicos, 
Steiner usa o verbo intuir para expressar a inferência indireta do espiritual a partir do físico. 
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Seria desejável incluir tais considerações no currículo médico. Apenas pensem, 
os mais favoráveis pré-requisitos já estão presentes. É mais fácil para pessoas 
jovens em seus vinte anos mergulharem em assuntos como estes. Tão logo 
cheguemos aos trinta, perdemos este dom e já não é tão fácil encontrar nosso 
caminho em tais assuntos, apesar de continuar sendo possível adquirir intuições 
deste tipo através de uma auto-educação bastante estrita. Certos potenciais que 
persistem, mesmo com o impulso destrutivo que acontece em nossa educação 
secundária e especialmente em nossa educação superior, também tornam 
possível para nós encontrar nosso caminho de volta para as forças ativas 
remanescentes de nossa infância e treinar-nos para ver o ser humano desta 
forma. Todavia, colocar o valor adequado em um estudo mais sutil, escultural da 
anatomia e fisiologia para os estudantes de medicina poderia contribuir muito 
para a melhoria do tratamento médico para a humanidade como um todo. 
(STEINER, 1999a, p. 258, tradução nossa). 

 

Também considerava fundamental que profissionais envolvidos com a cura soubessem 

estabelecer conexões entre fenômenos externos e fenômenos humanos internos (STEINER, 

1999a, p. 172). Isto é, acreditava que seria possível utilizar na formação de profissionais de saúde 

principalmente o método fenomenológico, em que mesmo não tendo acesso direto à 

contemplação do espiritual, poder-se-ia intuí-lo a partir de manifestações físicas.  

 

Aquilo a que nos referimos como “corpo etérico”, “corpo astral”, etc. – termos 
que precisamos usar para abreviar ou simplificar nossas idéias – podem, 
definitivamente, ser pesquisados a partir de como estão impressos, em certo 
sentido, no processo físico. O problema é que hoje não estamos inclinados a 
associar corretamente o que está expresso através do processo físico com o 
fundamento spiritual da existência. (STEINER, 1999a, p.117, tradução nossa). 

 

Em duas ocasiões, o fundador da antroposofia fez proposições mais diretas sobre a 

formação destes profissionais de saúde: no terceiro curso para médicos e estudantes de medicina 

e no curso de Natal. Separadas por pouco mais de um ano, elas apresentam algumas diferenças 

importantes. Logo na abertura da segunda conferência do terceiro curso, ele lista alguns 

conteúdos que deveriam compor o estudo acadêmico da medicina. A ênfase de Steiner é em torno 

de temas relacionados à forma e ao funcionamento dos diversos órgãos e sistemas do corpo 

humano, com o intuito de que se forme uma “visão de conjunto” que seria a base para as 

contribuições da antroposofia. Na proposta curricular abaixo, a chave interpretativa da 

trimembração orienta uma compreensão fenomenológica da fisiologia: 
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Se eu tivesse que organizar uma escola de Medicina para pessoas que iniciarão 
este estudo e se formarão depois de determinado período de tempo, deveria 
começar pela explicação das diversas funções humanas, depois que as noções 
científicas necessárias fossem adquiridas. Deveria começar pelo aspecto 
anatomo-fisiológico, acompanhando a elaboração dos alimentos pela ptialina, 
pela pepsina, etc., até a absorção dos alimentos pelo sangue; em seguida, depois 
de abordar todo o trato digestivo, passaria a abordar o sistema cárdio-pulmonar e 
tudo o que a ele se relaciona. A seguir, deveria ser abordado tudo que faz parte 
do sistema renal humano. Discutir-se-ia o sistema renal em relação ao sistema 
neurossensorial, os quais, segundo a concepção atual, não têm muito que ver um 
como outro; na sequencia, se estudaria o sistema hepático, biliar, esplênico, e 
por este caminho se alcançaria, aos poucos, a visão de conjunto das funções 
presentes no organismo humano, necessária para fundamentar o que pode ser 
elaborado pela Ciência Espiritual antroposófica. E então, com base no que acabo 
de mencionar, se poderia passar à parte terapêutica. (STEINER, 2009, p. 94) 

 
Ao chegar ao terceiro curso, o fundador da antroposofia indicava a centralidade destes 

conhecimentos de aspectos orgânicos ampliados pela ciência espiritual, com poucas e indiretas 

referências a questões da formação ética dos médicos. Todavia, no curso de natal, é lançada uma 

proposta diferente. Por um lado, ele associa a este aprendizado sobre aspectos anatomo-

fisiológicos do organismo humano o estudo das suas correlações com os demais reinos da 

natureza. Esta primeira etapa ele denomina parte exotérica da formação médica. Ela deveria ser 

complementada, em seguida, por mais duas partes. Numa segunda etapa, o estudante de medicina 

deveria realizar um aprofundamento esotérico, através das meditações, dos conteúdos exotéricos. 

Em terceiro lugar, derivado das etapas anteriores, seria estimulado o desenvolvimento das 

posturas morais necessárias para a prática da medicina. 

 
Por isso, deveria ser abordado em um primeiro curso para estudantes de 
Medicina o que elaborei nas três primeiras aulas: a formação de uma base a 
partir do conhecimento do ser humano e da Natureza, o conhecimento cósmico e 
do ser humano. Depois, no segundo curso, teríamos o aprofundamento esotérico 
da atuação das forças curativas, enfocando a Medicina como fiz na quarta aula e 
como farei amanhã. Em seguida, será necessário um último curso, cuja meta 
essencial deve ser a observação do aspecto terapêutico relacionado ao 
desenvolvimento das corretas habilidade morais do médico. Afinal, um aspecto 
deve sustentar o outro. Se houver algo com essa qualificação moral no último 
curso, as doenças serão para o médico realmente o contrário do que são para o 
paciente. Elas serão algo que ele ama, não no sentido de cultivá-las, mantê-las 
para que o doente permaneça doente por um longo período; ele ama as doenças 
porque estas somente alcançam seu sentido quando são curadas. (STEINER, 
2006, p. 125-126) 
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No curso de páscoa, ele destaca a necessidade de se recuperar a dimensão artística da 

medicina o que exige a oferta de vivências artísticas na própria formação médica. O 

conhecimento imaginativo possui um caráter plástico; o inspirativo se aproxima da experiência 

musical. Dessa forma, o estudante de medicina deveria exercitar a modelagem, a música, para 

vivenciar o processo de criação artística que ele poderá reconhecer na dinâmica morfofuncional 

do organismo humano e da natureza. Steiner sugere esse caminho como uma alternativa, diante 

do excessivo aprendizado mnemônico a que são submetidos os estudantes. São tantas 

informações, que representam “uma sobrecarga para a alma, com coisas irrealizáveis”. “Vejam, o 

estudo atual de Medicina é mais ou menos como se, por exemplo, vocês levassem um escultor a 

estudar as propriedades científicas do mármore ou da madeira, antes de mais nada.” (STEINER, 

2006, p. 181-182). 

Estas sugestões podem entrar em diálogo com os questionamentos em curso no campo da 

educação médica sobre integralidade e humanização da formação. Tem-se defendido a 

importância do resgate dos aspectos subjetivos da experiência humana no processo de ensino-

aprendizado dos futuros médicos, todavia ainda são pouco exploradas as contribuições que as 

medicinas alternativas e complementares, como a medicina antroposófica, podem trazer para este 

debate. Nas etapas seguintes do presente estudo, pretende-se explorar de forma mais 

pormenorizada este horizonte teórico anunciado. 
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4. Contribuições para a integralidade na formação médica 
 

4.1. Uma análise hermenêutica 

 

Ao iniciar esta última etapa de nosso estudo, pretende-se auferir contribuições oriundas do 

pensamento de Rudolf Steiner para o debate contemporâneo em torno da integralidade na 

formação médica. Os princípios da hermenêutica gadameriana – apresentados no oitavo item da 

introdução do presente trabalho – serão tomados como eixos orientadores de nossa análise. 

Segundo Gadamer, a compreensão resulta de duas tarefas fundamentais diante da obra de um 

autor: a reconstrução e a integração (GADAMER, 2008, p. 233-235). Num primeiro momento – 

a reconstrução –, deve-se realizar um anúncio do conteúdo da obra com o máximo de fidelidade 

possível às intenções do autor em estudo. Esta tarefa foi desenvolvida principalmente no segundo 

capítulo. De antemão, reconhecemos que este anúncio sempre estará influenciado por nossos pré-

conceitos, isto é, as pré-concepções que trazemos do autor e do tema, antes mesmo de iniciarmos 

o trabalho de compreensão. Todavia, enfatizamos que estes pré-conceitos, na hermenêutica 

gadameriana, ao serem trazidos à vista, deixam de ser um obstáculo para a compreensão e passam 

a ser um caminho para conectá-la ao presente na experiência particular de quem procura 

compreender e nos problemas históricos atuais que mobilizam o estudo.  

O exercício principal deste terceiro capítulo corresponde à segunda tarefa da 

hermenêutica, que Gadamer denominou de integração. Optamos aqui por associá-la também à 

aplicação (GADAMER, 2008, p. 408). A integração é a mediação entre passado-presente 

necessária a todo processo de compreensão, a partir do momento que assumimos o fato de que 

jamais poderemos reconstruir a experiência passada do autor de forma “pura”, mas ela estará, a 

todo o momento, historicamente vinculada às questões do presente. Um dos exercícios, capaz de 

viabilizar esta integração, é a aplicação. A aplicação é a investigação das consequências do texto 

na vida prática e seus possíveis usos. Estas duas tarefas, integração e aplicação, são realizadas 

neste capítulo respeitando-se o princípio da primazia da pergunta (GADAMER, 2008, p. 453-

472), uma característica também da hermenêutica gadameriana. No lugar de afirmar verdades 

finais, prefere-se seguir um exercício de verdade, de abertura ao vindouro, de deixar ressoar 

perguntas que provoquem reflexões e novas experiências, sem deixar com isso de ser atingido 

pela pretensão de verdade do texto pesquisado. As reflexões de Steiner estão mais próximas de 



129 
 

 
 

um saber vivido, de uma phronesis, do que de uma techne ou episteme. Seu alcance não possui 

modelo teórico capaz de delimitá-lo, pois suas reflexões são a todo tempo remetidas a uma 

experiência prática, a uma vivência de suas aplicações pelo pesquisador (HERMANN, 2007). 

De início, as informações do capítulo anterior permitem afirmar que não existe uma 

proposta organizada de Rudolf Steiner para a educação médica. Há, como ele mesmo diz, 

indicações, aforismos, os quais, afirma constantemente, devem posteriormente pesquisados e 

aprofundados por profissionais médicos (STEINER, 2009, p.95). Nestes quase noventa anos que 

nos separam da realização dos cursos médicos, houve inúmeros pesquisadores que tomaram as 

sugestões de Steiner e tentaram sistematizá-las de alguma forma, entre as quais podemos destacar 

obras clássicas da medicina antroposófica Wolff & Husseman (1978, 1984, 1987), Bott (1982, 

1984) e Bie & Huber (2003). No entanto, não existe até o momento um trabalho que articule estes 

avanços, de certa forma espalhados no tempo em diversas obras com os elementos principais dos 

cursos de Steiner. Neste terceiro capítulo, nos propomos a suprir esta lacuna, colocando as idéias 

norteadoras que identificamos nos cursos de Steiner em diálogo com pesquisadores da 

antroposofia que, de alguma forma, atenderam ao seu convite. Além disso, integraremos à análise 

autores “não antroposóficos”, que podem nos ajudar a problematizar os possíveis usos destas 

indicações para a formação médica. 

 

4.2. Uma proposta pedagógica? 

 

Como pesquisa no campo da educação, cabe perguntarmos acerca do conteúdo que seria 

necessário identificar em uma obra para corroborar se é possível ou não extrair dela uma proposta 

pedagógica. O artigo Reflexões em torno de um possível objeto epistêmico próprio da Educação 

de Ferdinand Röhr (2007) nos orientará sobre os elementos que devemos identificar nos cursos 

médicos de Steiner para ratificar nossa hipótese de que neles se encontram as bases de uma 

proposta de educação médica. Röhr elenca três elementos indispensáveis para um 

reconhecimento da educação como fenômeno humano com um núcleo próprio de saberes e 

práticas. São eles: “o educador, o educando e a tarefa (pedagógica) que liga os dois.” (RÖHR, 

2007, p. 56).  

Estes três elementos serão descritos brevemente. O educador é o principal responsável 

pela tarefa educacional. Deve conduzir, com todas as responsabilidades implicadas, os rumos 
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desta prática. Certamente, existem inúmeras instituições sociais e indivíduos que influenciam 

significativamente o processo educacional, mas a intenção de educar é própria do educador. A 

educação, ao menos quando assumida enquanto campo epistêmico singular, não é um fenômeno 

“por tabela”, resultado sincrético de uma série de outros processos sociais, mas é uma atividade 

específica, com uma intencionalidade particular, distinta da de outros processos como 

socialização, adaptação, enculturação (RÖHR, 2007, p.57). Qual seria o conteúdo próprio de uma 

intenção educacional? 

 

Em termos mais abstratos podemos dizer que educar é contribuir na 
humanização do homem. Essa formulação implica uma dupla compreensão do 
humano. Sem dúvida, quando o homem nasce, ele já é um ser humano, no 
sentido de que ele pertence à espécie humana e traz por si só elementos de 
crescimento biológico, de amadurecimento psíquico e de desenvolvimento 
cognitivo, aos quais, no seu conjunto, podemos chamar de hominização, que de 
forma alguma esgota a realização das suas potencialidades humanas. A intenção 
educacional é tornar o homem homem, nesse segundo sentido, de desenvolver 
nele o que tem de mais humano e que não é simplesmente resultado da sua 
maturação natural. Isso não implica a crença de que a plena realização de todas 
as suas potencialidades humanas seja possível. Trata-se de um processo de 
aproximação. (RÖHR, 2007, p. 57). 

 

Assim, a meta educacional é a humanização, o desenvolvimento mais pleno possível das 

capacidades humanas de cada indivíduo. Isso a distingue da meta de outros processos, que podem 

até conter esta noção, mas não como seu objetivo e preocupação principal. O segundo elemento 

da educação é o educando. Ele deve ser o principal beneficiado da tarefa educacional, como ser 

único, em toda sua dignidade. Esta precisão nos ajuda a diferenciar o educar de atividades que 

tenham os educandos como possíveis beneficiários indiretos de práticas com finalidades políticas 

ou econômicas, por exemplo. O terceiro elemento é a tarefa educacional. Ela é definida ao nos 

perguntarmos pelo que falta a um indivíduo para humanizar-se e quais seriam os recursos de que 

o educador dispõe para auxiliá-lo neste processo. “O que podemos antecipar aqui é que, com 

certeza, a tarefa educacional não se esgota na aquisição intelectual de conhecimentos. Abrange 

também as ações, o lado afetivo, as posturas, as convicções e tudo o que as sustenta.” (RÖHR, 

2007, p. 58).  

Conectando a proposta de Röhr para a educação em geral com nossa reflexão específica 

sobre a educação médica, indicamos que a meta da educação médica deve ser a formação de 
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profissionais com o melhor desenvolvimento possível de suas capacidades humanas com um 

todo, dirigidas ao trabalho específico da medicina. Apoiar o educando médico a dirigir todos os 

seus potenciais humanos para auxiliar em processos de cura e cuidado do sofrimento orgânico e 

mental, esta é a tarefa educacional que propomos para a educação médica, a partir de Röhr. 

Retornando aos cursos de Steiner, nossa compreensão é de que, sim, ele buscou indicar 

em seus cursos como o médico deveria ser formado para sua tarefa específica, com o 

desenvolvimento de todas as capacidades que compõem a visão de ser humano integral de 

Steiner. Não existem sugestões só intelectuais ou técnicas, pelo contrário, como veremos, é 

intencionalmente difícil separar o cognitivo e o técnico, do ético, do afetivo e do moral nas 

propostas de Steiner. A formação médica é um processo particular de humanização. Assim, 

devem-se encontrar ao menos indicativos dos três elementos fundamentais da educação nos 

cursos médicos de Steiner.  

Para atingir este objetivo, propomos tomar como ponto de partida uma síntese do que 

apresentamos nos subitens do capítulo anterior. Em seguida, ocupando a maior parte de nossa 

análise, serão identificados os elementos principais da tarefa educacional médica no caso em 

estudo. Ao final do capítulo, realizaremos uma breve reflexão acerca do que entendemos como 

papel do educador e do educando nos cursos médicos de Steiner. 

 

4.3. Síntese e apreensão de sentido 

 

Para iniciar esta pesquisa dos elementos principais da proposta pedagógica médica de 

Steiner, entende-se ser necessária uma síntese dos conteúdos do capítulo anterior. A tarefa 

hermenêutica é alcançar o significado da obra em questão. “Compreender significa apreensão de 

sentido” afirma o importante pesquisador da hermenêutica Emerich Coreth (1973, p. 50). Como 

recurso para recolher o sentido dos textos estudados, propomos o caminho da síntese, isto é, da 

busca de idéias que traduzam o que consideramos mais significativo na obra em questão. Há de 

se ponderar que o esforço de síntese implica o risco inegável deixar de lado idéias importantes. 

Entretanto, nosso contexto metodológico hermenêutico não exclui este risco, pelo contrário, todo 

o conteúdo que apresentamos neste capítulo de análise não pretende, de forma alguma, ser a 

última palavra em torno dos cursos sobre medicina de Steiner. Trata-se de uma contribuição para 
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o debate que toma como questão motivadora esta possibilidade, ainda não explorada 

academicamente, de identificar suas contribuições para a integralidade na formação médica. 

 Cabe agora a pergunta: quais seriam as proposições principais de Rudolf Steiner para a 

educação médica? A partir dos estudos que subsidiaram a reconstrução hermenêutica apresentada 

no segundo capítulo, compreendemos que é possível resumir seu conteúdo em quatro proposições 

centrais. Para apresentá-las, faremos uma correlação entre os títulos dos subitens do segundo 

capítulo e as proposições que sugerimos como correspondentes: 

 

• Entendemos que os conteúdos do primeiro subitem Os limites da medicina materialista 

têm como essência a seguinte proposta: 

 

(1) O modelo de ciência hegemônico é insuficiente para o aprendizado de uma medicina que 

aborde o ser humano em sua integralidade e é preciso desenvolver uma proposta nova de 

abordagem científica que pretende ampliar a atual e favorecer, na formação médica, uma 

compreensão integral das condições de saúde e adoecimento. 

 

• As informações dos subitens Pólos e tríades e Os quatro corpos e o processo de 

adoecimento nos permitem afirmar que: 

 

(2) As condições humanas de saúde e adoecimento podem – com base nos resultados desta 

abordagem científica ampliada – ser estudadas com uma chave interpretativa de três 

sistemas – trimembração – e quatro corpos – quadrimembração. 

 

• As sugestões do subitem A relação homem-natureza e a busca de novos tratamentos são 

permeadas pela seguinte proposição: 

 

(3) Esta nova abordagem científica também pode ser utilizada para a concepção e ensino-

aprendizado de novos tratamentos que resultam de uma relação mais harmônica entre 

ser humano e natureza. 
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• As indicações descritas no subitem O caminho interior do médico apontam para a 

seguinte conclusão:  

 

(4) A metodologia científica proposta demanda um trabalho introspectivo do profissional e a 

apropriação pessoal desta metodologia científica está impreterivelmente imbricada com 

o desenvolvimento de certas qualidades morais. 

  

 As considerações do último subitem Sobre a Educação Médica já estão incluídas nas 

quatro proposições apresentadas. Ao referir-se de forma direta à educação médica, todas as 

proposições de Steiner podem ser abarcadas nestas ideias centrais, como apontado pelo texto do 

próprio subitem. A seguir, cada uma destas proposições será analisada e serão elaboradas 

sugestões de como podem contribuir para a educação médica. 

 
4.4. Ciência e educação médica – unidas, até que a morte as separe? 

 
 

(1) O modelo de ciência hegemônico é insuficiente para o aprendizado de uma medicina que 

aborde o ser humano em sua integralidade e é preciso desenvolver uma proposta nova de 

abordagem científica que amplie a atual e favoreça, na formação médica, uma compreensão 

integral das condições de saúde e adoecimento. 

 

O aprendizado da medicina é um aprendizado eminentemente científico para Steiner. Esta 

é uma das conclusões a que se pode chegar a partir da leitura de seus cursos médicos (conferir, 

por exemplo, STEINER, 2009, p. 73-74).  Entretanto isso não significa uma simples assimilação 

mnemônica dos resultados alcançados pela ciência empreendida por outros. Steiner propõe que os 

próprios médicos aprendam um determinado modo de investigação dos aspectos morfofuncionais 

do organismo humano, apliquem-no às condições de saúde e doença e cheguem às suas próprias 

conclusões de diagnóstico e de tratamento. Steiner defende que as decisões médicas sejam 

orientadas pela ciência, mas propõe que esta seja uma ciência ampliada (STEINER, 2009, p. 71-

93). Diante desta exigência, podem ser feitas duas perguntas: por que deve ser científico? Por que 

deve ser uma ciência ampliada? 
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Toda filosofia de Steiner tem como pilar uma reflexão em torno do conhecimento. O 

estudo do processo cognitivo é necessário como ponto de partida para qualquer diálogo em torno 

do ser humano e do mundo. Nas conclusões de sua tese de doutorado, publicada sob o título 

Verdade e Ciência, ele afirma: “Fundamentamos a Teoria do Conhecimento como ciência da 

significação de todo saber humano. É ela que nos faculta o discernimento da relação que reina 

entre o conteúdo das ciências e o mundo.” (STEINER, 1985b, p. 50). Para Steiner, não é possível 

“[...] adquirir um conhecimento de algo objetivo – coisa, eu, consciência, etc. – sem previamente 

conhecer exatamente a única coisa que pode esclarecer qualquer outra forma de conhecer: a 

própria natureza do conhecimento.” (STEINER, 1985b, p. 51). 

Entretanto, desde o início, o filósofo de Kraljevec situa o conhecimento vinculado à 

necessidade de resposta a um estado subjetivo, a uma condição do espírito humano. Para Steiner, 

todos os seres humanos, a partir do momento que sua consciência desperta, experimentam um 

descontentamento básico, uma constante busca por algo mais do que a realidade oferece só pela 

simples observação:  

 

O ser humano parece ter nascido para o seu próprio descontentamento. A sua 
constante busca pelo conhecimento pode ser vista apenas como um caso 
particular desse seu descontentamento geral. [...] Cada olhar para a natureza 
suscita inúmeras perguntas em nós. Cada fenômeno observado é ao mesmo 
tempo um problema. As coisas que vivenciamos se convertem assim em 
enigmas e tarefas. (STEINER, 2000, p. 24). 

 

Esta situação de descontentamento é resultante de uma experiência de separação. Tão logo 

a consciência humana desperta, damo-nos conta da diferença que existe entre nós e o mundo. 

Mas, ao mesmo tempo em que nos sentimos separados, surge um sentimento de que esta 

separação pode ser superada, de que pertencemos ao mundo. O conhecimento é este processo 

pelo qual o homem supera esta experiência de desligamento: 

 

O excedente que procuramos nas coisas, em virtude de nosso descontentamento 
com o que é oferecido imediatamente aos nossos sentidos, divide o nosso ser em 
duas partes. Tornamo-nos conscientes da diferença entre nós e o mundo, 
posicionando-nos como um ente distinto diante do mundo. O universo 
apresenta-se assim na contraposição Eu e Mundo. 
Esse muro divisório entre o eu e o mundo surge tão logo a consciência desperta. 
Mas sempre permanece o sentimento de que o homem pertence ao mundo, 
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de que existe um nexo que une o eu e o mundo e de que não somos um ente 
fora, mas sim integrados ao universo. 
Esse sentimento é responsável pela busca da superação da referida 
contraposição. Pode-se dizer que toda e qualquer aspiração cultural da 
humanidade se baseia na superação dessa contraposição. A história cultural é, 
pois, o resultado da incessante busca pela unidade entre o eu e o mundo. 
(STEINER, 2000, p. 25, grifos nossos) 

 
Estas considerações iniciais são necessárias para a composição do solo que propomos para 

a compreensão de todo o pensamento de Rudolf Steiner para a educação médica: seu principal 

esforço é dirigido para um estudo e uma mudança do processo cognitivo, mas a cognição em 

Steiner é sinônimo de integração entre ser humano e mundo. O conhecimento adequado é uma 

experiência de integração, de união. Sendo assim, de que forma é possível conhecer? É recorrente 

em Steiner – ao buscar a resposta para determinada questão filosófica ou das ciências naturais – a 

identificação de posições polares e a elaboração de uma possível solução intermediária. Este 

método é designado por alguns pesquisadores como pensar rítmico, pensar vivo ou pensar do 

coração (RICCIO, 200634). No caso do conhecimento, o fundador da antroposofia identifica dois 

caminhos polares: o realismo ingênuo e o idealismo crítico. O realismo ingênuo é a afirmação 

que a realidade é simplesmente aquilo que captamos pelos nossos sentidos físicos. O idealismo 

crítico responde pela compreensão de que só temos acesso a nossas idéias sobre a realidade, mas 

nunca teremos acesso à realidade em si. Para Steiner, é possível superá-los através da atividade 

pensante, entendida enquanto órgão também de percepção (STEINER, 2000). Quando pensamos, 

reconhecemos que o conhecimento é formado por ambos os processos: percepções sensíveis da 

realidade e ideias do espírito humano. Ambos possuem uma realidade própria, mas só ganham 

sentido na medida em que é estabelecida uma ponte entre eles, isto é, na medida em que 

conhecemos. “O “objeto em si” e o “eu” não podem ser determinados deduzindo-se um do outro; 

ambos devem ser definidos, quanto ao seu caráter e à sua relação recíproca, pelo pensar.” 

(STEINER, 1985b, p. 50). 

É mister destacar que a busca de Steiner é estabelecer uma “significação de todo saber 

humano” (STEINER, 1985b, p. 50) e chegar a uma cosmovisão. Ou seja, sua aproximação do 

conhecimento é de uma prática que permeia o mundo e a própria experiência humana de sentido 

                                                 
34 A obra de Mark Riccio, A study guide for Rudolf Steiner’s heart-thinking, é um resumo didático de sua tese de 
doutorado em educação pela Universidade de Columbia: Rudolf Steiner’s impulse in education his unique organic 
method of thinking and the waldorf school ideal. (RICCIO, 2006). 
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e significado. Ao mesmo tempo, defende que este processo não deve ser produtor de uma atitude 

mística em que a cosmovisão se origina de uma revelação externa ao ser humano ou apenas 

subjetivista, ou seja, independente da realidade em si. Para ser um caminho de integração, esta 

cosmovisão deve ser fruto do trabalho do pensar humano e estar de acordo com o mundo 

objetivo, dado, isto é, com a realidade que se apresenta aos sentidos. As próprias ideias e todo o 

mundo interno à subjetividade humana, que se abrem diante de um aprofundamento cognitivo na 

própria experiência interior – denominados mundos superiores ou realidade espiritual (STEINER, 

2010) – são pesquisáveis dessa forma, unindo percepções objetivas e ideias. 

Steiner filia sua proposta à ciência, por entender que esta representa, ainda que com 

necessidade de aprimoramentos, um passo importante para a humanidade. A ciência traduz o 

movimento do ser humano de sair de uma situação de obscurantismo diante do mundo, por isso o 

caminho científico não deve ser abandonado. 

 

[...] sob as armadilhas externas das concepções científicas pode-se ver os 
primeiros passos de uma nova espiritualidade. Minha opinião, baseada em 
estudos objetivos, é que o caminho científico tomado pela humanidade moderna 
foi, se bem compreendido, não errôneo, mas totalmente apropriado. Além disso, 
se observado da maneira correta, ele carrega em si a semente de uma nova 
percepção e uma nova atividade espiritual da vontade. [...] O objetivo e a 
intenção é descobrir as sementes da vida espiritual nos altamente produtivos e 
modernos métodos da pesquisa científica. (STEINER, 2011a, p. 4-5 tradução e 
grifos nossos). 

 

O filósofo de Kraljevec entendia que são necessárias “claridade de representação” e 

“conceitos delineados nitidamente” (STEINER, p. 7, 2011b) para que o conhecimento leve a um 

despertar da consciência humana. Ele resume da seguinte forma seu entendimento sobre o 

método científico moderno: 

 

O que vemos quando consideramos o método de acordo com o qual se pensa nos 
círculos científicos e como outros foram influenciados por esses círculos? O que 
vemos? Vemos primeiramente que uma tentativa é feita de adquirir dados e 
ordená-los em um sistema lúcido com a ajuda de conceitos claros. (STEINER, 
2011b, p. 4). 

 

Quais eram as armadilhas deste método, a princípio, adequado em seus propósitos? Entre 

os dois pólos já citados, realismo ingênuo e o idealismo crítico, a ciência – que, à sua época, tinha 
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como modelo as ciências naturais – se erigia sob um paradigma que sustentava as duas posições: 

um descrédito da subjetividade e uma restrição aos dados objetivos. Deveria se conhecer os 

mecanismos de funcionamento da natureza, independentemente de haver fundamentos de sentido 

e significado para os mesmos. A única linguagem confiável que a ciência admitiu para 

estabelecer a conexão entre os fenômenos foi a matemática.  

Para Steiner, a matemática, e aqui ele se apóia fortemente em Goethe, não é a linguagem 

da natureza, pelo contrário, neste uso generalizado, ela mantém o distanciamento e a separação 

entre ser humano e mundo. Além disso, o conhecimento não pode estar limitado apenas à análise 

dos dados sensoriais externos, ele precisa se voltar também para o universo dos próprios 

conceitos e ideias (STEINER, 2011b). Os questionamentos e proposições de Steiner podem ser 

reunidos nestas duas frentes: retomar o subjetivo como objeto de conhecimento possível e 

demonstrar que a matemática não reúne todas as ideias e conceitos disponíveis para o 

conhecimento, nem da natureza, nem do ser humano. 

 Além disso, vale reforçar, o conhecimento não é um fim em si mesmo para Steiner. Ele 

existe como ferramenta para que possamos nos tornar plenamente humanos: 

 

A evolução futura da humanidade demanda novos conceitos, novas noções e 
novos impulsos para a vida social de maneira geral: precisamos de ideias que, 
quando realizadas, possam criar condições sociais que ofereçam aos seres 
humanos de todas as classes uma existência que lhes pareça humana. Já é dito, 
nos círculos mais amplos que a mudança social deve começar com uma 
renovação de nosso pensar. (STEINER, 2011b, p. 3). 
Assim nós desenvolvemos algo que o homem deve desenvolver por sua própria 
causa – de outra forma a consciência não desperta. Assim não é uma abstrata 
“necessidade de explicações” [...] mas a necessidade de se tornar humano no 
sentido mais pleno através da observação da natureza. (STEINER, 2011b, p. 7) 

 

A ciência representa, assim, a aposta de Steiner de que o ser humano pode encontrar um 

caminho verdadeiro para orientar seu agir no mundo a partir de seus próprios esforços sem uma 

revelação ou determinação externa à sua liberdade.  À época de Steiner, este tipo de 

conhecimento, especialmente advindo das ciências aplicadas à natureza, estava transformando 

radicalmente o mundo, numa velocidade jamais vista até então. Acreditava-se que a ciência, se 

aplicada da maneira correta, poderia conduzir finalmente o homem a um progresso civilizatório 

infindável. Esta não foi uma aposta apenas de Steiner, como de vários pensadores desde o 
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iluminismo, que seguiu praticamente sem abalos até as grandes guerras mundiais (STONE, 

1983). 

Uma das características desta proposta de ciência foi traduzida pela noção de objetividade. 

Steiner denominou sua proposta filosófica também de idealismo objetivo (STEINER, 1985b, p. 

13). “Dizer que um procedimento ou um ponto de vista é objetivo (ou objetivamente verdadeiro) 

é afirmar que ele é válido independentemente das expectativas, ideais, atitudes e desejos 

humanos” afirma o filósofo do conhecimento Paul Feyerabend (2010, p. 12). Objetivo significa 

“em sentido genérico: imparcial, neutro, de acordo com os fatos” (MARCONDES; JAPIASSÚ, 

1996, p. 199).  

Com esta apresentação, tentou-se evidenciar mais do que a visão crítica de Steiner em 

relação às ciências naturais de sua época. Buscou-se trazer à tona os anseios e valores, expostos 

de forma bastante clara em suas obras, que estavam por trás desta atitude. Adiante, veremos 

alguns desdobramentos contemporâneos destes posicionamentos de Steiner. Todavia, antes deste 

passo, cabe agora outra pergunta: qual a relação que a educação médica tem com a ciência na 

atualidade? De que forma a visão de Steiner pode contribuir para o debate em torno desta 

relação? 

O aprendizado e a prática médica atualmente são pautados e justificados também pelo 

saber científico. Todavia por um modelo de ciência específico, que em muitos aspectos se 

assemelha ao das ciências naturais hegemônicas da época de Steiner. No documento do 

Ministério da Educação, Diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação em 

Medicina, a segunda competência geral em que o médico deve ser formado – a tomada de 

decisões – é apresentada como segue: 

 

II - Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde deve estar 
fundamentado na capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, 
eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 
equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos 
devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e 
decidir as condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas. 
(BRASIL, 2010, grifos nossos). 

 

É necessário destacar que outros tipos de conhecimento não científicos, como a bioética, o 

humanismo, são citados no documento, mas justamente na orientação das decisões profissionais, 
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as evidências científicas, são a principal referência citada. A medicina baseada em evidências 

(MBE) é a proposta que tem se apresentado como método mais adequado para orientação das 

decisões médicas nos últimos anos (SACKETT et al, 1996; LOPES, 2000). Comparando-a ao 

método das ciências naturais à época de Steiner, a medicina baseada em evidências se alicerça 

também em um modelo de conhecimento científico fundamentado apenas em dados objetivos 

captados pelos sentidos físicos, interpretados em um quadro conceitual matemático. As principais 

mudanças se encontram no aumento e na complexidade do espaço ocupado pela estatística na 

construção das verdades científicas médicas, especialmente pelo fato da randomização ser uma 

exigência do estudo. Retornaremos a este ponto mais adiante. 

Devido ao gigantesco aumento das informações acumuladas com a MBE, é praticamente 

impossível que o médico tenha tempo de fazer suas próprias descobertas para a prática do dia-a-

dia, cabendo, no máximo, o desenvolvimento de um olhar crítico, para as orientações que lhe são 

fornecidas por artigos científicos e orientações de governos e entidades profissionais, isto é, 

conferir se elas ao menos teoricamente foram produzidas de acordo com “as regras do jogo” da 

ciência, que incorporaram inúmeras e complicadas fórmulas estatísticas (LOPES, 2000). O 

modelo considerado como mais adequado para a tomada de decisões é constituído de estudos que 

necessitam de um grande número de pacientes – mais de 1.000 – com inúmeras condições de 

controle (EL DIB, 2007, p.2). Assim, raros profissionais têm a oportunidade de executar 

pesquisas como estas, cujo custo humano e financeiro as relega para equipes gigantescas 

financiadas pelos grandes laboratórios mundiais. 

Ainda assim, na atualidade, é inquestionável, aparentemente, a afirmação de que “toda 

decisão médica deve ser fundamentada cientificamente”.  Aparentemente... Basta trazer à tona 

certas questões do cotidiano da prática médica para sabermos que este suposto dogma possui 

inúmeras fragilidades. Que metodologia científica pode trazer respostas seguras, por exemplo, 

para difíceis dilemas como: a realização ou não de um procedimento abortivo para uma jovem de 

treze anos com uma gravidez indesejada do namorado de catorze anos; a prioridade de 

atendimento, numa emergência, de um assaltante negro, pobre baleado diante de um pai de 

família branco, rico e acidentado, com a mesma faixa etária e a mesma gravidade clínica; o 

seguimento ou não dos trabalhos em uma unidade básica de saúde de uma região erma do país, 

quando está faltando água para lavar as mãos há dois dias; como contar a um paciente que ele é 
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portador de uma doença terminal; ou mesmo, quando sugerir ou não uma medicina alternativa e 

complementar para determinado tratamento. 

A lista de situações é interminável e podemos dizer que as questões não científicas da 

medicina são no mínimo tão importantes e relevantes quanto as científicas.  Os problemas que 

chegam ao médico demandam tanto respostas científicas quanto outros tipos de conhecimento, 

que não são científicos, como da ética e de outros ramos da filosofia, das humanidades, da 

psicanálise e outras abordagens da psique humana, do saber popular, das artes, da política, da 

teologia e da espiritualidade. Este questionamento da hegemonia da ciência se torna ainda mais 

potente quando reconhecemos que ele não é produto de um processo científico.  Isso já foi 

demonstrado, por exemplo, por filósofos do conhecimento como Fleck (TESSER, 2008), Kuhn 

(TESSER, 2008) e Feyerabend (2010). A ciência não tem seu lugar de hegemonia no saber em 

nossa sociedade por razões científicas, mas por complexas razões sociais e históricas, que 

envolvem a deslegitimação de outras formas de conhecimento, por vias econômicas, políticas e, 

muitas vezes, bélicas (FEYERABEND, 2010, p. 12). 

Assim, podemos nos perguntar de que forma a proposta de Steiner de um ensino-

aprendizado da medicina com uma cientificidade bastante peculiar pode contribuir para esta 

reflexão em torno da relação entre ciência e formação médica. Primeiramente, como já vimos, 

Steiner faz uma crítica a este modelo de ciência hegemônico. Segundo, ele faz uma proposta de 

ampliação do método científico. 

A crítica de Steiner à ciência hegemônica – de ser incapaz de lidar com certas questões do 

processo saúde-adoecimento-cuidado, por estar reduzida à pesquisa de aspectos físicos e 

quantificáveis do organismo humano – é compartilhada por muitos pesquisadores da educação 

médica. Podemos dizer que este é um ponto de acordo entre os principais pesquisadores deste 

campo no Brasil como atestam os capítulos das coletâneas de artigos que serviram como base de 

nosso estudo (MARINS; REGO; LAMPERT, 2004; PINHEIRO; CECCIM; MATTOS, 2005). 

Todavia, também é ponto em comum entre estes pesquisadores, que a alternativa não seria uma 

troca deste paradigma científico por outro também científico, mas por um que se abra a outras 

formas de saber não científicas (conferir, por exemplo, LAMPERT, 2004). Outra sugestão destes 

autores é a inserção na formação médica de ciências de outros campos não-biológicos, como a 

sociologia, a antropologia, que portam uma maior e mais rica flexibilidade epistemológica – 
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como nas pesquisas qualitativas – para equilibrar a rigidez e excesso de objetividade dos 

conhecimentos biológicos.  

Neste sentido, Steiner traria uma possibilidade pouco explorada na educação médica: um 

aprendizado e uma prática fenomenológica das ciências biomédicas, como a bioquímica, a 

biofísica, a anatomia, a fisiologia, farmacologia, os estudos clínicos, etc., inspirados pelos estudos 

científicos de Goethe. Esta é a primeira contribuição: pensar novas formas de se fazer ciência em 

campos praticamente blindados a outros métodos científicos, que não a análise quantitativa de 

dados objetivos. Como poderia ser feita uma pesquisa qualitativa em bioquímica, por exemplo? 

A segunda possibilidade que identificamos seria a de um uso não científico das sugestões 

de Steiner, desviando da posição original do autor. Ou seja, o que Steiner afirma como científico 

pode ser uma fonte rica de aprendizado para os estudantes de medicina, mas não demandaria um 

processo de validação científica para se justificar, podendo ser explorado de outras formas, como 

debateremos adiante.   

 
4.4.1. Outros modos de fazer ciência 
 

Vejamos a primeira possibilidade: a busca de novas formas de se fazer ciência. Esta tem 

sido uma escolha bastante explorada no próprio círculo acadêmico antroposófico. Tal atitude 

guarda uma correspondência com o impulso seminal de seu fundador, que defendia a condição de 

ciência da antroposofia. A partir do levantamento bibliográfico realizado sobre usos recentes das 

idéias de Steiner para ampliar a prática científica, sugerimos que esta possibilidade se expressa 

em duas vertentes.  

A primeira delas reúne pesquisas que apontam a fenomenologia de Goethe como base de 

uma nova abordagem para as ciências naturais, com aplicações específicas a algumas disciplinas 

que integram o saber médico. A segunda, que não deixa de estar filiada à primeira, é a medicina 

baseada em conhecimento, uma alternativa epistemológica ao principal método de validação do 

saber médico na atualidade, a medicina baseada em evidências. Em seguida, analisaremos as 

características principais de cada uma destas vertentes. 
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4.4.1.1. Uma ciência goetheana da vida  
 

No primeiro curso para médicos Steiner afirma: “Refletir sobre a conexão – que, às vezes, 

encontramos de formas bastante estranhas – entre fenômenos externos e fenômenos humanos 

internos é fundamental para a percepção de terapeutas profissionais” (STEINER, 1999a, p. 172). 

O fundador da antroposofia vê no desenvolvimento de uma fenomenologia, aos moldes de 

Goethe, um caminho para a superação do reducionismo do método científico moderno 

(STEINER, 2011b, p. 14). Mais recentemente, as potencialidades desta abordagem científica 

alternativa têm sido exploradas por diversos autores, como verificamos na compilação de artigos 

editada por Seamon e Zajonc sob o título Goethe’s way of Science (SEAMON; ZAJONC, 1998), 

na obra de Bortoft The wholeness of nature (1996), além dos artigos brasileiros de Maar (2006) e 

Kestler (2006). No primeiro capítulo, procurou-se descrever os principais elementos apontados 

pelo próprio Goethe como constituintes de sua proposta de ciência. Parece-nos necessário 

retomar, à luz destes autores contemporâneos, alguns aspectos relevantes para as questões 

próprias ao presente debate da educação médica. 

Foram encontradas diversas características do pensamento científico de Goethe que 

tentaremos sistematizar a seguir. Enquanto definição geral e sintética do método, toma-se como 

referência a proposição de Hensel que analisa o texto de Goethe “O experimento como mediador 

entre o sujeito e o objeto”: 

 

Tendo advertido insistentemente acerca das armadilhas de se obter conclusões 
precipitadas de experimentos isolados, ele chega ao núcleo de seu método 
experimental. Não é o experimento isolado que é decisivo, mas a série 
ininterrupta de variações da qual a organização subjacente se revela como 
“experiência de ordem superior na experiência”. Esta experiência de ordem 
superior Goethe denomina Urphänomen. Em vez de verificar ou falsificar uma 
hipótese concebida idealmente, fora da experiência, o mais importante é ordenar 
os experimentos de maneira que, progredindo através da série de experimentos, 
a ideia subjacente se torne imediatamente intuitiva. (HENSEL, 1998 p. 75, 
grifos do original, tradução nossa). 

 

Hensel apontou aqueles que são, a nosso ver também, os principais elementos do método 

científico goetheano: uma experimentação cuidadosa, delicada e repetida que leva a uma 

concepção intuitiva do fenômeno primordial ou Urphänomen.  Somamos a esta definição, o 

destaque, a seguir, de três particularidades do método, baseadas em ênfases de outros autores 
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(HEITLER, 1998; KESTLER, 2006; ZAJONC, 1998). Primeira particularidade: a compreensão 

de um fenômeno não lhe deve ser externa, mas intrínseca. A ideia que emerge da experiência é 

também a própria experiência.  Por isso, cada fenômeno da natureza possui a sua própria 

linguagem e não cabe traduzir todo o universo em fórmulas matemáticas. Esta é uma das 

principais discordâncias de Goethe com o estudo newtoniano das cores. Definir as cores como 

padrões de luz quantificáveis não nos revela nada da natureza própria do fenômeno cor. Por isso, 

o poeta alemão busca a compreensão para o surgimento das cores a partir de fenômenos básicos 

da própria luz, como o claro e o escuro (HEITLER, 1998, p. 57-59). 

Segunda particularidade: na experiência, não existe separação sujeito-objeto. A ideia não 

está manifesta diretamente no objeto, mas à consciência do pesquisador. Entretanto, isso não 

significa que sejam realidades distintas. A principal diferença entre o método de Goethe e o 

modelo hegemônico de ciências da natureza – que, em linhas gerais, vige desde o século XIX até 

a atualidade – se radica na relação sujeito-objeto. Na ciência moderna, a consciência humana é 

totalmente separada e desprovida de conhecimento acerca da realidade e precisa de métodos que 

possam “extrair da natureza, sob tortura, todos os seus segredos”, recordando a assustadora frase 

de Bacon (CAPRA, 1982, p. 52). Através dos sentidos físicos e da organização de suas 

informações pela razão, a mente humana deve se acondicionar à realidade, ou vice-versa 

dependendo do viés do pesquisador mais empírico ou mais racionalista.  A distinção cartesiana 

entre res cogitans e res extensa continua sendo, até o presente, alicerce do modelo de 

conhecimento utilizado nas ciências naturais. 

Para Goethe, consciência humana e mundo não são entes de essência distinta, mas 

compartilham de um surgimento em conjunto. “A obra científica de Goethe é uma cosmogonia 

poético-científica, na qual homem e natureza, sujeito e objeto, espírito e matéria não estão 

separados.” (KESTLER, 2006, p. 52) Assim, os segredos da natureza são nossos próprios 

segredos e o que menos se precisa para desvendá-los são aparatos, sejam estes ferramentas 

tecnológicas exteriores ou elucubrações matemáticas da razão. Uma contemplação detalhada, 

rigorosa, rítmica da natureza, fiel à experiência e sem julgamentos, desperta no observador a 

imagem, a ideia ou fenômeno primordial, isto é, a essência do fenômeno pesquisado. Não se trata 

de um conhecimento simplesmente reproduzível numa teoria ou uma informação que permitirá 

uma intervenção mais eficaz de controle no meio ambiente, mas uma vivência de integração entre 

o universo da mente do pesquisador e a realidade do objeto de sua pesquisa. Este método não é 
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instrumental, não visa simplesmente a uma utilização otimizada dos recursos naturais, mas à 

metamorfose do próprio cientista em um ser humano mais integrado, compreensivo e 

maravilhado com o mundo ao seu redor (AMRINE, 1998). Nas palavras de Goethe colhidas pelo 

seu secretário Eckermann: 

 

O máximo que o homem pode alcançar... é o maravilhamento; e se o proto-
fenômeno lhe assombra, que maravilha, então ele deve ficar satisfeito; algo mais 
elevado, mais sublime o proto-fenômeno não pode lhe proporcionar, e mais além 
disso ele não deve procurar; aqui é o limite. (ECKERMANN apud KESTLER, 
2006, p. 52) 

 

Terceira particularidade, relacionada à anterior. Segundo Zajonc (1998, p.27), o método 

de Goethe permite o reconhecimento de que a natureza não possui apenas qualidades que 

impressionam os sentidos físicos, como cor e forma, mas também dimensões interiores. Zajonc 

cita como exemplo a questão do temperamento das cores estudado na Doutrina das Cores. 

“Goethe chama estas dimensões de aspectos morais (sittlich) da experiência, e ele acreditava 

profundamente que eles eram também parte de nossa experiência da natureza e, de forma última, 

deveriam ser incluídos no conhecimento científico.” (ZAJONC, 1998, p. 27, tradução nossa). 

Partindo da definição sintética e das três particularidades recém-apresentadas, podemos 

perguntar: o método de Goethe pode ser considerado uma proposta de ciência? Goethe é um caso 

isolado ou suas posições entram em diálogo com as reflexões epistemológicas de outros autores?  

Para Heitler, o traço comum a toda ciência da natureza “consiste em rastrear um 

fenômeno natural até algo universal.” (HEITLER, 1998, p. 56). Neste sentido, considera que o 

método de Goethe pode ser visto como uma ciência. Porém, o que é o universal? Na resposta a 

esta pergunta, o caminho goetheano e o da ciência convencional divergem. A ciência 

convencional tem como paradigma a explicação matemática dos movimentos da mecânica 

newtoniana. O universal neste caso é o quantificável, o que pode ser traduzido em medidas e 

números: “O mundo é visto como uma série de engrenagens rodando matematicamente, e, como 

resultado, todo mundo se ‘torna tecnológico’.” (HEITLER, 1998, p. 58, tradução nossa). O 

caminho de Goethe é a pesquisa da ideia subjacente, que está presente no próprio fenômeno, 

manifestada por uma visão em conjunto do observador sobre as qualidades intrínsecas, não 

quantificáveis do objeto. O universal, para Goethe, é o Urphänomen, o fenômeno primordial ou 

arquetípico, que, em suas próprias palavras, é “ideal, pois, em última análise, perceptível; real, 
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por ser perceptível; simbólico, porque reúne todas as instâncias; idêntico com todas as 

instâncias.” (GOETHE apud HEITLER, 1998, p. 60) 

Quanto à sua proximidade com outras teorias epistemológicas, o método científico de 

Goethe é classificado como uma fenomenologia da natureza pelos autores dos artigos de 

Goethe’s way of Science (SEAMON; ZAJONC, 1998) e, neste ponto, estão de acordo com 

Steiner (2011a). A proposta goetheana pode ser traduzida pelo princípio mais importante que 

orienta a fenomenologia, um voltar-se “às coisas mesmas”, ou em outras palavras, como 

exercício de resposta à pergunta “como a coisa estudada se descreveria se ela tivesse a habilidade 

de falar?” (SEAMON, 1998, p.2, tradução nossa). Todavia, este não é um procedimento 

consensual, avalia Seamon (1998, p.9), pelo fato da fenomenologia, enquanto corrente filosófica, 

só ter surgido bem posteriormente a Goethe, com a obra de Edmund Husserl (1859-1938). Além 

disso, a ênfase de Goethe em permanecer na experiência se diferencia da proposta 

fenomenológica de Husserl, para quem o fenômeno não está nos fatos físicos ou biológicos, mas 

na consciência, o que exige do pesquisador que coloque estes fatos “entre parênteses”. Este é o 

dispositivo da epoché, isto é, a suspensão do juízo ou redução fenomenológica. (SEAMON, 

1998, p.9; MARCONDES; JAPIASSÚ, 1996, p. 85). 

Seamon, entretanto, destaca a presença de pensadores no movimento fenomenológico, 

com conclusões distintas da de Husserl, entre eles Heidegger e Merleau-Ponty. Para estes 

pensadores, o “reino da consciência” de Husserl se distancia da “experiência que acontece no 

mundo da vida diária” (SEAMON, 1998, p. 9, tradução nossa) e defendem uma fenomenologia 

que se volte a uma existência no mundo real. Para Seamon, é possível aproximar Goethe deste 

estilo de fenomenologia denominada existencial, em contrapartida à fenomenologia de Husserl 

que é designada pura ou transcendental. 

O método científico de Goethe possui elementos que se aproximam bastante dos debates 

epistemológicos contemporâneos como os apresentados por Tesser e Luz em Uma introdução às 

contribuições da epistemologia contemporânea para a medicina (TESSER; LUZ, 2002). Neste 

artigo, os autores exploram as possibilidades abertas para o campo da saúde por uma vertente 

epistemológica que denominam co-construtivismo. Diferente do construtivismo radical “que 

defende que a realidade física e social é uma construção sociolinguística” (TESSER; LUZ, 2002, 

p. 368), o co-construtivismo, a partir de reflexões filosóficas e informações especialmente das 

neurociências, advoga que “os seres vivos e nós homens co-criamos um mundo na nossa 
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interação com a natureza, que nasce junto conosco e conosco se transforma” (TESSER; LUZ, 

2002, p. 369). O resultado deste processo criativo nem é uma simples representação subjetiva, 

nem a última palavra sobre a realidade, mas uma experiência autêntica de um mundo. Entre os 

pensadores designados co-construtivistas especialmente Varela e Maturana se aproximam de 

Goethe, já que estes neurobiologistas chilenos chegam ao co-construtivismo pelo estudo da 

experiência do sujeito cognoscente. Eles demonstram que a fisiologia do sistema nervoso nos 

seres vivos é simultaneamente fechada em si mesma e aberta ao meio. Isso impediria 

biologicamente que construíssemos uma objetividade pura sem subjetividade.  A diferença 

principal estaria no fato de que o caminho de Goethe nos leva mais a dizer que não existe 

subjetividade, ao menos madura e realizada, sem objetividade. 

Adiante retomaremos este tema, no item 3.5 a seguir, aplicando-o mais diretamente ao 

estudo de algumas disciplinas, derivadas das ciências naturais, que integram o saber médico. 

 

4.4.1.2. A medicina baseada em conhecimento 
 

Temos uma segunda vertente, dentro desta proposta de mudança da ciência, a medicina 

baseada em conhecimento (KIENE, 2005). Trata-se de uma nova proposta metodológica 

científica para a medicina, desenvolvida pelo médico antroposófico alemão Helmut Kiene e 

colaboradores, que integram o Institut für angewandte Erkenntnistheorie und medizinische 

Methodologie (IFAEMM, Instituto de epistemologia aplicada e metodologia médica, tradução 

nossa), localizado na cidade de Freiburg, Alemanha. A medicina baseada em conhecimento 

sugere, mediante o esclarecimento de seus limites e potencialidades, o estudo de casos clínicos 

individuais como método científico para orientação do julgamento clínico dos profissionais 

médicos. Para entendemos melhor esta sugestão, é necessário retomar e aprofundar em algumas 

particularidades da relação entre saber científico e prática médica anunciadas anteriormente. 

Como um médico ou uma médica toma suas decisões terapêuticas? Tendo reconhecido 

um processo de adoecimento, baseado em que tipo de racionalidade o médico decide como agir? 

No artigo Clinical judgement and medical profession, Kienle e Kiene fazem uma importante 

revisão de literatura sobre o tema (KIENLE; KIENE, 2010). O julgamento clínico é o caminho de 

reflexão pessoal que um médico ou uma médica adotam para chegar a uma resposta para as 

questões próprias de sua atividade profissional. No caso da medicina, o núcleo de sua prática 
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profissional é compreender um determinado fenômeno de sofrimento humano orgânico ou 

mental, suas possíveis causas, e como agir para contribuir com a cessação destas causas, ou ao 

menos seu abrandamento. O julgamento clínico é um dos constituintes fundamentais da profissão 

médica, sendo considerado tão importante quanto a própria capacidade de executar tecnicamente 

a decisão tomada. Seu impacto se estende para todas as áreas da prática médica: diagnóstico, 

terapêutica, comunicação e tomada de decisões.  

Nos últimos anos, o tema tem gerado investigações, todavia excluindo a decisão 

terapêutica como área de aplicação do julgamento clínico. Os autores analisam que a decisão 

terapêutica tem sido entendida como território exclusivo da racionalidade causal científica 

hegemônica. Usado com esta finalidade de indicação do tratamento, o julgamento clínico é visto 

frequentemente como um procedimento falacioso, simplório, intuitivo e de fraca correlação 

estatística (KIENLE; KIENE, 2010, p.1). Cabe esclarecer melhor as razões para esta situação. 

A escolha de um tratamento deve seguir uma associação causal. Este é um princípio 

tomado como ponto de partida de qualquer decisão terapêutica. Um procedimento ou 

medicamento específico tem de se mostrar, de alguma forma, como capaz de causar a melhora do 

estado de saúde de uma determinada pessoa com um diagnóstico específico. Ao longo do século 

XX, esforços se deram no sentido de proteger esta relação causal de qualquer viés subjetivo, de 

qualquer julgamento pessoal, mesmo o clínico. Os estudos científicos foram aprimorados para se 

tornarem meios mais adequados para indicar, com imparcialidade e eficácia empírica 

comprovada, o que é melhor para o paciente. Segundo Kienle e Kiene, este aprimoramento 

seguiu a racionalidade causal positivista. Esta racionalidade resultou do acúmulo de diversos 

paradigmas de conhecimento elencados por eles (KIENLE; KIENE, 2010; KIENE; SCHÖN-

ANGERER, 1998): o paradigma dos experimentos de Francis Bacon, o paradigma da repetição 

das observações de David Hume, o paradigma da comparação de John Stuart Mill e, o mais 

recente deles, o paradigma da randomização de Ronald Fischer.  

De forma sintética, podemos apresentar os princípios centrais de cada um destes 

paradigmas. A experimentação traduz a posição baconiana de que o conhecimento científico não 

pode advir apenas de observação e raciocínio, mas demanda experimentação, isto é, manipulação 

ativa e planejada do objeto estudado. De acordo com Hume, uma relação de causalidade além de 

testada empiricamente e de forma controlada deveria se repetir muitas vezes, para confirmar sua 

veracidade. Stuart-Mill acrescentou ao anterior a necessidade de que sejam comparadas em grupo 
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situações em que o fator causal pesquisado esteja presente com situações em que está ausente. 

Por último, Fischer demonstrou que, além dos três anteriores, uma relação científica de 

causalidade para se estabelecer, além do controle entre a presença ou não do fator causal, 

demanda uma distribuição aleatória dos indivíduos envolvidos no estudo (randomização). Com a 

randomização, possíveis fatores individuais de interferência são, por métodos estatísticos de 

indução de aleatoriedade, distribuídos de forma igual entre os dois grupos, o que assegura ao 

estudo maior confiabilidade. Todavia, para que essa randomização seja estatisticamente segura, 

há a necessidade de que um grande número de pacientes participe do estudo.   

A este conjunto de premissas, associaram-se ainda outras como o desconhecimento do 

paciente e do médico acerca do grupo – com fator em teste ou sem fator em teste – a que pertence 

o paciente, procedimento que ficou conhecido como estudo “duplo-cego”.  Este longo caminho 

deu origem ao modelo tido na atualidade como padrão-ouro para estabelecimento de relação de 

causalidade e orientação terapêutica: o estudo clínico controlado randomizado (ECR), ferramenta 

tida como mais valiosa para orientação de uma conduta médica, segundo o paradigma da 

medicina baseada em evidências, apresentada na introdução do nosso trabalho (KIENE; 

SCHÖN-ANGERER, 1998, p. 43; KIENLE; KIENE, 2010, p.2). 

Kienle, Kiene e Albonico (2006, p. 27-28) identificaram avanços e limites propiciados 

pelos estudos clínicos controlados e randomizados. Destacam-se entre os avanços o aumento na 

transparência das decisões clínicas, uma análise crítica das rotinas dos tratamentos em saúde e a 

disponibilização de um grande e variado número de informações tanto para profissionais quanto 

para pacientes. Dentre os limites, apontam-se primeiramente as condições artificiais dos ECR e 

sua distância da realidade da prática médica. Os pacientes que são atendidos no cotidiano dos 

profissionais, especialmente, nas portas de entrada dos sistemas de saúde35, não passam por 

processos de randomização e nem tem sua queixa dissociada de outros fatores para ser avaliada. 

“A maioria destes pacientes se apresenta com sintomas inespecíficos, com frequência sem 

                                                 
35 Como debatemos na introdução, estudos comparativos sobre os sistemas de saúde de vários países, como o 
clássico de Starfield (2002), sugerem que a principal porta de entrada de um sistema de saúde sejam as unidades de 
atenção primária à saúde, de preferência, com o atendimento de um profissional com formação específica neste 
campo. 
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diagnóstico prévio, nos estágios iniciais de uma doença, ou com várias doenças36 [...] e com 

objetivos diversos.” (KIENE, KIENLE, ALBONICO, 2006, p.27-28, tradução nossa).  Também 

estas pessoas não são tratadas – nem deveriam ser, exceto nas raras situações onde haja indicação 

– em centros avançados de pesquisa clínica. Ou seja, que garantias se têm de que resultados 

obtidos em condições tão manipuladas como as dos ECR vão se repetir para um paciente “do 

mundo real”?  

Outro limite importante diz respeito ao tipo de doença preferencialmente avaliada pelos 

ECR, fator que é influenciado tecnicamente e economicamente. Para que as exigências 

estatísticas dos ECR sejam cumpridas, seu escopo de avaliação é restrito a doenças de alta 

frequencia populacional, de maneira que um número estatisticamente suficiente de pacientes 

possa ser recrutado. Este fator dificulta a realização de estudos deste tipo para quadros mais raros 

ou mais complexos, que demandam envolvimento de vários profissionais, com múltiplos tipos de 

intervenção, como é o caso de várias doenças crônicas, por exemplo.  

Por outro lado, esbarra-se nos custos dos ECR.  Os custos médios de um estudo deste tipo 

são estimados em 12 milhões de dólares (KIENLE; KIENE, 2010, p. 4) o que os torna viáveis 

financeiramente apenas para grandes empresas farmacêuticas, que só realizam este tipo de 

investimento para doenças muito frequentes, de maneira que possam obter posteriormente um 

lucro que recompense os gastos realizados. As condições técnicas e econômicas dos ECR 

impossibilitam um profissional de fazer uma pesquisa relevante a partir do cotidiano de sua 

prática profissional. 

Entre as conseqüências da hegemonia dos ECR para o estabelecimento de causalidade e 

de indicação terapêutica, Kiene e Kienle identificam uma excessiva tecnificação da medicina 

justamente na sua dimensão terapêutica. Estes autores denominam racionalidade técnica à 

redução da inteligência prática de uma profissão à aplicação do conhecimento científico 

empírico. “O profissional entrega seu problema a um cientista externo, que, após resolver o 

problema, devolve conhecimento científico e orientações científicas para a prática.” (KIENLE; 

KIENE, 2010, p.2, tradução nossa). A aplicação do julgamento clínico é vista somente como post 

hoc ergo propter hoc (depois disso, logo causado por isso, tradução nossa), isto é, uma falácia 

                                                 
36 A presença de várias doenças num mesmo paciente é critério de exclusão em muitos dos ECR; assim, o problema 
da avaliação dos efeitos da terapia de uma doença em outra, normalmente, não podem ser resolvidos pelos ECR. 
(KIENE, KIENLE, ALBONICO, 2006, p. 28) 
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lógica ou um recurso para quem não é atualizado cientificamente (KIENLE; KIENE, 2010, p.1). 

Logo, a resposta à pergunta “que devo fazer para tratar um paciente?” não advém nem pode advir 

de estudos práticos e reflexões desenvolvidas a partir de própria experiência por um profissional, 

mas dos protocolos e fluxogramas que derivam dos ECR. A dimensão artística da medicina é 

tomada pela científica. 

Kienle e Kiene propõem um caminho para superar os desafios impostos pela excessiva 

tecnificação da terapêutica. É preciso esclarecer os elementos que compõem o julgamento clínico 

e podem orientar a decisão médica, além do conhecimento científico. São apontados três 

elementos: o conhecimento tácito, a reflexão na ação e a cognição em Gestalt. O conhecimento 

tácito ou implícito é aquele que o profissional possui, mas não é nem mesmo consciente dele. 

Este tipo de conhecimento fica evidente apenas de forma negativa, isto é, quando o profissional é 

perguntado pela razão que o orientou em determinada decisão e não sabe explicar. Os autores 

apresentam uma retrospectiva de diversos estudos que mostram que o conhecimento implícito é 

utilizado com sucesso por profissionais considerados competentes e experientes em seus meios 

(KIENLE, KIENE, 2010, p. 2). A reflexão na ação é a aproximação exercitada pelo profissional 

em casos para os quais não existem diretrizes científicas bem definidas, que representam a 

maioria das situações como vimos anteriormente, especialmente na atenção primária à saúde. A 

reflexão na ação é caracterizada por uma observação detalhada da situação em questão, um 

diálogo reflexivo com a realidade, aberto para novas percepções e novos insights de 

conhecimento. 

O terceiro elemento, a cognição em Gestalt37, “acessa a totalidade de um padrão (ou uma 

substância, ou significado) que é irredutível às suas partes e concebível de forma independente de 

particularidades.” (KIENLE, KIENE, 2010, p. 2). O conhecimento gestáltico é aquele que não 

pode ser obtido por uma simples soma de informações, mas numa compreensão total (qualidade, 

forma e estrutura) do fenômeno observado. Associações causais reconhecidas por Gestalt foram 

estudadas por Karl Kuncher em sua obra Zur Psychologie des produktiven Denkens (Sobre a 

psicologia do pensamento produtivo, tradução nossa) e demonstradas em diversas situações do 

                                                 
37 “A teoria da Gestalt (do al. Gestaltheorie: teoria da forma) é um princípio psicológico, que se estendeu a outros 
domínios de conhecimento, segundo o qual não percebemos jamais senão conjuntos de elementos. Por exemplo, 
quando vejo algo, vejo ao mesmo tempo uma forma (o sentido de contorno ou forma geométrica), uma determinada 
cor, uma distância, etc. Esse conjunto percebido se chama forma, significando configuração, estrutura e 
organização.” (MARCONDES; JAPIASSÚ, 1996, p. 116). 
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cotidiano. Uma causalidade gestaltica é atribuída de forma válida quando a Gestalt– qualidade, 

forma e estrutura – de uma causa pode ser percebida no efeito resultante (KIENE; SCHÖN-

ANGERER, 1998, p. 43-44). Por exemplo, quando um carro passa por um terreno e deixa marcas 

que possuem o mesmo desenho de seus pneus podemos ter certeza de que as marcas foram 

provocadas pela passagem do carro. Este é o tipo de certeza que não seria dada por passar em 

inúmeros tipos de terrenos, pela comparação com terrenos em que não passam carros, ou por 

randomização de terrenos e carros.  Kuncher dá outros exemplos como associar o eco de um som 

de trompete com os movimentos feitos pelo trompetista que toca o trompete. São exemplos 

simples que indicam como muitos dos conhecimentos que sustentam nossa vida diária são 

validados por causalidade gestáltica.  

Kienle e Kiene (2010, p. 3) e Kiene e Schön-Angerer (1998, p. 45-46) traduzem este tipo 

de conhecimento para a prática médica também com inúmeros exemplos: a certeza de tratar uma 

infecção urinária com um antibiótico apontado pelo antibiograma; uma área do corpo que se 

apresenta anestesiada após aplicação do anestésico em uma localização anatômica específica; um 

tratamento homeopático que melhora um sintoma que nem havia sido relatado pelo paciente; a 

melhora de um sangramento uterino pós-parto propiciada pela administração de vasopressina ou 

de um paciente com soluços constantes com o uso de cannabis sativa38, etc. São situações em que 

o conhecimento médico e as decisões médicas orientadas são fundamentadas numa compreensão 

gestáltica. 

O conhecimento gestáltico é o ponto de apoio epistemológico para que estes 

pesquisadores defendam a importância de um tipo de pesquisa e de orientação de conduta 

terapêutica pouco valorizado pela medicina baseada em evidências39: o relato de caso clínico. Um 

bom relato de caso clínico é o padrão-ouro de estudo da proposta da medicina baseada em 

                                                 
38 Estes dois últimos exemplos são citados por Kienle e Kiene como tratamentos não protocolares, elaborados de 
forma inovadora pelos profissionais assistentes com bom resultado, de acordo com relatos clínicos publicados na 
conceituada revista médica britânica The Lancet. (KIENLE, KIENE, 2010, p. 3). 
39 Uma das formas adotadas pelos pesquisadores da MBE para representar graficamente a relevância que um modelo 
de estudo deve ter para a tomada de decisões clínicas é uma pirâmide.  Quanto menos relevância um estudo possui 
para a medicina baseada em evidências, mais próximo ele está da base. Os relatos de caso estão na segunda posição 
de baixo para cima (em sétimo lugar em termos de relevância apenas) ficando acima apenas dos editoriais, dos 
estudos de animais em laboratório e pesquisas in vitro. Estes três ocupam juntos a última posição, a base. O topo da 
pirâmide pertence às chamadas metanálises e revisões sistemáticas de literatura que pesquisam e comparam as 
principais evidências disponíveis sobre um tema. Somente estas são capazes de superar as informações de um ECR, 
até mesmo porque podem somar as evidências de vários deles.  (NETO, 2004; EL DIB, 2007). 
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conhecimento. Neste tipo de estudo, são apresentadas as principais informações clínicas relativas 

a um ou poucos casos, avaliados e tratados diretamente por um ou mais profissionais, que são 

também os relatores da experiência. Dentro de um caso clínico, podem ser avaliadas as repostas 

positivas ou negativas de uma determinada conduta terapêutica e validar seu conhecimento de 

forma gestáltica, entendendo o processo de tratamento como um todo singular, mantendo um 

olhar atento e crítico, levantando as informações já disponíveis na literatura sobre o tema do caso 

e também evidenciando possíveis vieses. A leitura de um caso clínico também pode orientar de 

forma gestáltica as decisões de outro profissional que vê na experiência relatada diversas 

correspondências com alguma situação que esteja vivenciando.  

A medicina baseada em conhecimento não substitui os importantes avanços da medicina 

baseada em evidências, mas busca alternativas diante de seus limites. Kiene e Kienle vêem um 

potencial campo de utilização desta metodologia na atenção primária à saúde, em que 

predominam situações bem menos homogenizáveis e menos reduzíveis a diagnósticos rígidos do 

quem em outros níveis de atenção. São situações em que a dúvida sobre a efetividade individual 

de um tratamento permanece mesmo com as evidências randomizadas (KIENLE; KIENE, 2010, 

p.4). Nestes casos, precisa-se elaborar uma proposta terapêutica que não está no fluxograma para 

pacientes que não estão “nos livros”. A experiência individual de outros colegas pode ser uma 

fonte valiosa de contribuições neste sentido. 

Além disso, estudos através dos relatos de caso são acessíveis a quaisquer profissionais e 

podem ser elaborados a partir da prática clínica cotidiana. Propiciam, por isso, uma nova relação 

de valorização do profissional com o saber que constrói a partir de sua experiência na terapêutica, 

recuperando a importância, a riqueza, a complexidade e o mistério que permeiam o julgamento 

clínico. A realização de um bom relato a ser debatido com colegas demanda atenção, reflexão, 

autocrítica e abertura ao aprimoramento da prática de todos os profissionais envolvidos, sejam 

relatores, avaliadores e leitores. Ela expande as fronteiras da validade do saber na medicina para 

além dos territórios dos cientistas especialistas em estatística. 

 
4.4.2. Uma mitopoiética do saber antroposófico 
 

A segunda possibilidade vislumbrada para uso das sugestões de Steiner como base da 

educação médica é não tomá-las como científicas, mas propor um uso de suas sugestões a partir 
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de outra base de fundamentação e legitimação. Como salientamos este status científico entre 

propostas de reforma da educação médica não é mais visto como uma exigência. São defendidos 

espaços – ainda que possamos questionar se estes espaços conseguem influenciar a prática 

profissional do futuro médico – para inclusão de outras formas de conhecimento na formação. As 

considerações de Steiner poderiam fortalecer, com exemplos práticos e ferramentas clínicas, esta 

outra frente de mudanças. Antes de aprofundar neste outro caminho, entendemos ser necessária 

uma ponderação. 

Para justificar uma flexibilização para um uso não-científico das propostas de Steiner, 

apoiamo-nos em algumas reflexões. Será que o fundador da antroposofia conseguiu criar 

conceitos claros e nítidos, à altura das fórmulas matemáticas, para dispor suas propostas como 

uma superação do método científico hegemônico? As questões a que tentou responder com sua 

antroposofia chegaram a respostas tão firmes e exequíveis quanto às da ciência convencional? 

Em nossa opinião, ele não teve este êxito. Suas perguntas fundamentais não foram respondidas de 

forma contundente pela ciência, mesmo com as mudanças propostas pelo filósofo de Kraljevec. 

Por mais provocativos e densos que sejam os argumentos de Steiner em a Filosofia da Liberdade 

(2000), eles encerram a questão da liberdade para uns, mas não para outros. Da mesma forma, 

seguem sem comprovação científica seu posicionamento em torno da humanidade ter ou não uma 

meta evolutiva, e mesmo do ser humano e a realidade terem ou não uma dimensão além do físico 

que precisa ser integrada. Até hoje, por mais que Steiner tenha incentivado a prática de seus 

exercícios para percepção supra-sensível, não existem relatos, ao menos na bibliografia que 

pesquisamos, de outras pessoas que tenham atingido uma observação do corpo etérico ou do 

corpo astral, da organização do Eu, ao menos de forma que possa ser objetivamente comprovada. 

Existem relatos de experiências que remetem a convicções pessoais desta existência, mas estão 

longe de possuir o mesmo grau de objetividade e de reconhecimento coletivo que muitas leis da 

física possuem.  Assim, entendemos que estes limites abrem a possibilidade de, em debate 

acadêmico, as proposições de Steiner serem vistas como de base não-científica, o que não 

diminui a sua importância nem a impossibilita de enriquecer e provocar um diálogo bastante 

produtivo com a ciência e outras formas de conhecimento. 

 Nossa principal referência desta aproximação é a obra do médico antroposófico e 

antropólogo brasileiro Wesley Moraes, de forma especial em Medicina Antroposófica: um 

paradigma para o século XXI (MORAES, 2005). Moraes denomina mitopoiética a esta outra 
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aproximação à antroposofia (MORAES, 2005, p. 9).  Ela se caracteriza por tomar a antroposofia, 

especificamente as explicações de Steiner sobre a origem e o destino do universo e do ser 

humano, como um Mythos: 

 
No sentido antropológico, Mitologia não se define como um conjunto de 
suposições fantásticas ou “simbólicas”, mas longe disso, como uma explicação 
imagética, séria e fundante da realidade do mundo. O que diferencia a Mitologia 
do discurso científico é a linguagem e a abertura ao não-experimental. 
(MORAES, 2005, p. 53). 

 

Para Moraes, no pensar mítico, existe um estado de união entre o ser humano e as forças 

que subjazem aos fenômenos da natureza, enquanto no pensar filosófico e científico estabelece-se 

uma distância, um estranhamento, entre eles que deve ser superada pelo logos, pelo 

conhecimento. Moraes retoma a diferença que o antropólogo francês Levy-Strauss estabelece 

denominando o primeiro tipo de pensamento de “selvagem” e o segundo de “domesticado”. O 

médico brasileiro salienta que o pensamento selvagem não foi visto como inferior, mas é 

equiparado ao pensamento domesticado pelo antropólogo francês. O pensamento selvagem surge 

a partir da reunião de partes e categorias vividas pelos seres humanos em uma cultura, num 

determinado tempo e lugar. “O Mito não é aqui entendido como algo fictício ou ingênuo, mas 

como uma profunda compreensão da realidade a partir de categorias selvagens.” (MORAES, 

2005, p. 17)  

Para Moraes, tanto o pensamento filosófico-científico quanto o mítico são próprios da 

tradição ocidental. Todavia, tornou-se hegemônico no Ocidente, nos últimos dois séculos, um 

modelo de vida “urbano, racionalista, materialista, mecanicista, capitalista e consumista” 

(MORAES, 2006, p. 218-219) que exclui a compreensão mítica de uma condição de legitimidade 

epistemológica. Este modelo gerou uma experiência social de crescimento da riqueza econômica 

e tecnológica, e, ao mesmo tempo, uma situação também de niilismo e vazio existencial 

(MORAES, 2006, p. 219).  

O movimento de Steiner foi tentar conciliar estas duas vertentes do pensamento ocidental 

e, por isso, o fundador da antroposofia vai fazer suas proposições tanto por uma via filosófica e 

científica quanto por uma via mítica (MORAES, 2006, p.227-235). O resgate do pensar mítico é 

uma necessidade atual por suprir nossa alma com uma compreensão do mundo que não é 

oferecida por um pensamento domesticado. Sem o Mythos, “[...] nosso pensamento resseca, 
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nossa imaginação fica empobrecida, nossa compreensão empalidece.” (MORAES, 2005, p. 17). 

O médico brasileiro demonstra também que o Mythos antroposófico está relacionado com a 

tradição de pensamento mítico ocidental. Infelizmente, na atualidade esta tradição é desconhecida 

dos próprios ocidentais, fazendo com que a narrativa de Steiner soe algo estranho e até totalmente 

inventado: 

 

Steiner percebeu visivelmente a importância anímica do resgate de um 
pensamento ocidental onde o Mythos (“narrativa”, em grego) tenha o seu lugar 
de destaque. A explicação das razões do mundo, a narrativa das origens das 
coisas, de como o humano surgiu do espiritual, de como o espiritual transfunde-
se e expressa-se como natural, tudo isto é apenas veiculável através de outro tipo 
de linguagem que não a positivista quantitativa – a linguagem do “pensamento 
selvagem” (Lévy-Strauss) do Mythos. Assim, Steiner resgata nomes e 
categorias mitológicas oriundas da própria tradição ocidental, narrando 
uma cosmologia que para muitos soa exótica e estranha porque o ocidental 
desconhece, afinal, as suas próprias raízes espirituais. Ou seja, desconhece a 
si mesmo. (MORAES, 2005, p. 53, grifos nossos). 

 

 Logo, podemos ver algumas das sugestões de Steiner, nos cursos médicos, também como 

parte de uma narrativa que integra ser humano e cosmos de forma significativa. A verdade desta 

narrativa não deriva de uma comprovação científica, mas de sua capacidade de promover 

reflexões e busca de sentido e significado às experiências humanas, de forma especial àquelas 

relativas à saúde, ao adoecimento e à cura. A questão não está se temos sentidos ou não para 

comprovar o que é proposto pela antroposofia, mas reconhecer que a simples abertura à 

possibilidade do ser humano não ser só um amontoando de células, mas ter alma e espírito tem 

grande potência para despertar uma atitude cuidadora do profissional diante dos pacientes.  

 

4.4.3. Contribuições 
 

Retomando o fio condutor de nosso exercício hermenêutico, até aqui tecemos críticas e 

aprofundamentos de sentido a partir da primeira proposição obtida dos cursos de Rudolf Steiner. 

Esta análise nos oferece três contribuições para a formação médica, apresentadas abaixo: 

 

(a) O aprendizado da medicina deve incluir o debate em torno dos limites e possibilidades 

dos métodos que produzem as verdades médicas. Tal atitude demanda desnaturalizar o 
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modelo ciência médica hegemônica. Esta é a primeira provocação de Steiner nos cursos 

médicos, ainda que suas afirmações que seguem possam ser interpretadas como uma 

tentativa de naturalizar também suas sugestões; 

 

(b) É necessário apresentar aos alunos que existem outras formas de se fazer ciência em 

debate, mesmo no campo das ciências biológicas e clínicas. A fenomenologia de Goethe 

e a medicina baseada em conhecimento são exemplos que podem ser conhecidos e 

experimentados; 

 

(c) É preciso trabalhar com os alunos outras formas de construção de conhecimento, para 

superar o vazio na formação integral, especialmente na dimensão psíquica, cultural e 

social, deixado por um conhecimento apenas científico. O estudo mitopoiético da 

cosmovisão antroposófica sobre o processo saúde-adoecimento-cuidado pode ser um dos 

conteúdos aproveitados neste sentido. 

 

4.5. Ciências biomédicas numa perspectiva fenomenológica 

 
(2) As condições humanas de saúde e adoecimento podem – com base nos resultados desta 

abordagem científica ampliada – ser estudadas com uma chave interpretativa de três sistemas – 

trimembração – e quatro corpos – quadrimembração –. 

 

As próximas duas proposições nos permitem uma análise mais breve, pois são aplicações 

principalmente da fenomenologia de Goethe a temas de estudo próprios à medicina. A segunda 

proposição sintética dos cursos médicos de Steiner é a aplicação de seu método de conhecimento 

à compreensão do ser humano, em suas condições de saúde, adoecimento e cura. Esta proposta 

nos impulsiona a uma demonstração mais concreta de como as sugestões de Steiner podem ser 

aproveitadas para o ensino das ciências biomédicas. Como apresentado no segundo capítulo, em 

Pólos e tríades e Os quatro corpos e o processo de adoecimento, ao aplicar a antroposofia ao 

estudo das células, tecidos, órgãos humanos, o filósofo de Kraljevec identifica uma dinâmica 

morfofuncional, sistematizada em sua proposta dos três sistemas: sistema neurossensorial, 

sistema rítmico e sistema metabólico-motor. Ao estudar, na mesma perspectiva, todos os 
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elementos e capacidades objetivas e subjetivas que constituem o ser humano, Steiner os reúne em 

quatro corpos ou organizações: organização física, organização vital ou etérica, organização 

astral ou anímica e organização do Eu. Estas são duas ferramentas básicas de trabalho da 

medicina antroposófica: a trimembração e a quadrimembração. (MORAES, 2005). 

 
4.5.1. O projeto Renovação da Educação Médica 
 

Uma referência contemporânea de aplicação da trimembração e da quadrimembração na 

educação médica foi encontrada no trabalho de pesquisadores do Louis Bolk Instituut da cidade 

de Driebergen, Holanda. Tomando estes conceitos com o suporte da fenomenologia de Goethe, 

estes pesquisadores desenvolveram uma série de publicações apresentando como os conteúdos de 

diversas disciplinas que integram o saber médico podem ser compreendidos “desde um ponto de 

vista fenomenológico”. As obras são: Biochemistry from a phenomenological point of view 

(TELLINGEN, 2001); Embryology: early development form a phenomenological point of view 

(BIE, 2001); Anatomy: morphological anatomy from a phenomenological point of view (BIE, 

2002); Physiology: organ physiology from a phenomenological point of view (TELLINGEN, 

2003); Immunology: self and non-self from a phenomenological point of view (BIE, 2006); 

Pharmacology: selected topics from a phenomenological point of view (TELLINGEN, 2006). 

Na terceira página destes livros, há uma breve apresentação do projeto do qual estas 

publicações fazem parte – Renewal of Medical Education: 

 

O projeto “Renovação da Educação Médica” objetiva produzir módulos que 
demonstrem como os fatos da ciência biomédica corrente podem ser 
compreendidos diferentemente, usando-se o método fenomenológico de Goethe. 
Isto resulta em novos conceitos na ciência biomédica. Estes novos conceitos 
retomam uma compreensão dos fatores bioquímicos, fisiológicos e morfológicos 
em organismos vivos e seu desenvolvimento no tempo e no espaço. Isto nos 
habilita a ver, por exemplo, as relações da consciência, psicologia e 
comportamento com a forma do corpo. (BIE, 2006, p. 3, tradução nossa). 

  

Os dois autores, Bie e Tellingen, nos orientam sobre os princípios metodológicos que 

pautam suas obras. “Como fazer justiça à própria vida ao estudar as ciências da vida?” 

(TELLINGEN, 2001, p. 8, tradução nossa). Esta pergunta abre a introdução da primeira obra do 

projeto, e nos oferece um indicativo do ponto do qual partem suas proposições. Para estes 

autores, o funcionamento de um organismo vivo possui uma coerência interna, uma finalidade 
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integrada intrínseca de suas diversas estruturas e funções. É uma qualidade própria do fenômeno 

vida que nos autoriza a buscar uma compreensão em conjunto de seus detalhes. A pesquisa desta 

coerência, desta visão em conjunto, pode fazer parte das disciplinas científicas dirigidas aos 

organismos vivos. Todavia, é típica do modelo de aprendizado convencional destes assuntos a 

memorização de inúmeras informações descritivas sem a busca de um sentido e ou significado 

para o conteúdo estudado. Para Bie e Tellingen, este modelo é incoerente com as qualidades do 

tipo de fenômeno em estudo, isto é, os fenômenos biológicos que possuem uma coerência interna 

(BIE, 2002, p 8-10; TELLINGEN, 2003, p.6-8). 

 
4.5.1.1. A fenomenologia como percepção dinâmica 

 

Para desenvolver este tipo de compreensão em conjunto e significativa dos fenômenos da 

vida, Bie e Tellingen apontam a fenomenologia de Goethe como um método adequado. Tellingen 

descreve o método da seguinte forma: 

 
No método goetheano, os fatos conhecidos são listados e então avaliados. O 
próximo passo é demonstrar onde certos processos são típicos no mundo vivo e 
caracterizá-los. Em seguida, devemos comparar um processo típico de um órgão 
com outros no próprio organismo ou na natureza em geral, o que nos habilita 
para extrair conclusões sobre seu papel ou significado no organismo como um 
todo. (TELLINGEN, 2003, p. 6, tradução nossa) 

 

Esta descrição de Tellingen é detalhada por Bie. Este autor prefere apresentar a 

fenomenologia de Goethe como uma observação empática: “A essência do método de Goethe é, 

fundamentalmente, baseada na atitude participativa do pesquisador. Graças a esta atitude 

fundamental, a observação se transforma numa observação empática de tal forma que o objeto 

percebido é percebido dinamicamente.” (BIE, 2002, p. 10, grifos do original). Em outro texto 

(BIE, 2003, p. 69-86), Bie descreve mais detalhadamente sua compreensão da fenomenologia de 

Goethe como percepção dinâmica. Esta envolveria quatro passos: aproximação analítica, 

aproximação comparativa, aproximação dinâmica e aproximação psicológica-moral. 

A aproximação analítica é uma descrição detalhada e cuidadosa, a partir dos sentidos 

físicos e sem julgamentos, das estruturas ou funções em estudo. Esta é a etapa que o método 

goetheano tem em comum com as ciências biológicas convencionais, que interrompem sua tarefa 

já nesta etapa. O próximo passo da percepção dinâmica é a aproximação comparativa. Ela parte 
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do posicionamento de que os fenômenos naturais integram um todo coerente e, por isso, podem 

ser buscadas correlações, padrões de semelhança, oposição e complementaridade entre eles.  Para 

percebermos as diferenças, simultaneamente é gerada uma imagem da semelhança. Assim, 

começa a surgir a ideia do(s) fenômeno(s) em questão.  

A seguinte etapa envolve a percepção ou aproximação dinâmica propriamente dita, isto é, 

a percepção do movimento. O movimento é o processo de metamorfose entre a ideia e as formas 

próprias diferentes de cada elemento estudado. É necessário, para compreender este passo, 

precisar a diferença entre forma e movimento. Dependendo da ideia – a imagem da semelhança –

, uma mesma forma pode ser resultante de um movimento de expansão ou contração. Um 

exemplo apenas ilustrativo: se uma imagem arquetípica desenvolvida acerca dos macacos se 

aproxima mais em tamanho aos gorilas adultos, as formas dos outros macacos são praticamente 

todas resultantes de contração. Se a imagem é mais próxima de um chimpanzé, há uma 

distribuição mais equilibrada entre contração e expansão quando tomamos as formas das demais 

espécies de macacos.  

Por conceber imagens, a partir de forma e movimento, este método de estudo também é 

chamado morfodinâmica. Até aqui o método se alicerça em três bases: os detalhes, a ideia com 

sua forma primordial ou arquetípica e o movimento entre ideia e formas. (BIE, 2003, p. 69-74). 

O último passo é a aproximação psicológica-moral. Bie define psicológico como a 

experiência vivida pelo pesquisador ao reconhecer o movimento – a dinâmica – das estruturas e 

formas. A dimensão moral responde pelos valores humanos que são despertados por esta 

experiência. A aproximação psicológica-moral é o elemento mais interno do pesquisador no 

trabalho científico. Nesta aproximação, este elemento interno não é visto apenas como uma 

consequência, mas como parte fundamental da própria pesquisa.  

A experiência psicológica que desperta o estudo da mandíbula de um tubarão e da garra 

de uma águia, por exemplo, são distintos, aponta o autor. A primeira nos remete a uma 

experiência de avidez, a segunda à de aperto, atesta o médico holandês. Pelo mesmo princípio, 

ele considera que a observação da forma ereta e da multiplicidade de movimentos possíveis ao 

esqueleto humano diante das formas mais curvadas e especializadas de outros animais pode nos 

remeter à experiência moral de liberdade. Bie adverte, entretanto, que não se refere nem a uma 

psicologia nem a uma moral de bom ou mal, mas sugere que sejamos conscientes, valorizemos e 
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pesquisemos estes aspectos que estão presentes num estudo significativo e coerente dos 

fenômenos biológicos. (BIE, 2003, p. 77-82). 

 

4.5.1.2. Uma amostra: fisiologia desde um ponto de vista fenomenológico 
 

Até aqui foram descritos os princípios metodológicos que permitem a Bie e Tellingen 

realizar uma trimembração e uma quadrimembração dos conteúdos das diversas disciplinas 

citadas no início deste tópico. Um estudo de todas as análises que estes pesquisadores já 

empreenderam está além dos propósitos deste estudo e demanda um conhecimento prévio das 

informações obtidas pela ciência convencional nestas áreas da biologia que também não cabem 

neste debate sobre contribuições gerais para a educação médica.  Como convite ao 

aprofundamento, apresentamos, de forma sumária, o estudo em que Tellingen “quadrimembra” 

alguns dos principais sistemas fisiológicos do organismo humano: o sistema respiratório, o 

sistema renal, sistema digestório e o sistema cardio-circulatório. 

Tellingen analisa que o sistema respiratório tem como traço de sua fisiologia uma 

passividade, que está presente no próprio impulso do movimento respiratório (dado por contração 

e relaxamento de músculos externos ao pulmão). A própria troca gasosa de oxigênio e gás 

carbônico ocorre apenas por diferença de concentração destes gases entre o sangue e o ar que 

entra nos pulmões (difusão passiva). Por sua vez, sistema digestório apresenta um equilíbrio entre 

uma atividade intensa de produção e secreção exócrina (para a luz intestinal) e endócrina (para a 

corrente sanguínea) de substâncias, associada à quebra dos alimentos oriundos do meio externo e 

uma absorção dos nutrientes que se tornam fluidos com os sucos digestivos.  

O sistema renal, diferentemente dos sistemas anteriores, tem um contato bastante indireto 

com o meio externo, apenas através das vias urinárias. Nele, ocorre um delicado sistema de auto-

regulação do organismo, com mecanismos de percepção e resposta, eliminando e absorvendo 

substâncias que são mantidas numa faixa muito estreita de variações. O coração e os vasos 

sanguíneos também, assim como os rins constituem um sistema bastante internalizado no 

organismo humano. Acrescenta-se a isto o fato de intermediar a comunicação metabólica de todo 

corpo, distribuindo ritmo e calor por toda parte. O tecido básico do coração e dos vasos é 

muscular e possui em grande parte uma regulação autônoma, porém esta autonomia está a serviço 
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dos demais órgãos e tecidos do corpo (TELLINGEN, 2003, p. 85-91). Esta análise é mais 

detalhada nas informações do quadro a seguir: 
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 Pulmão + trato 
respiratório 

Fígado + trato 
intestinal 

Rins + trato 
urogenital 

Coração + 
circulação 

Morfologia Formato definido 
externamente, 
órgão tubular, 
estrutura 
membranosa 

Principalmente 
delineado 
externamente, 
parênquima 
uniforme, órgãos 
tubulares 

Forma própria e 
ativa, parênquima 
diferenciado com 
córtex e medula, 
partes tubulares 
especializadas. 

Forma própria 
ativa, lúmen 
tubular 
recentemente 
formado 

Suprimento 
sanguíneo 

50% do peso é 
sangue 
predominantemente 
insaturado, sangue 
capilar em filme 
fino 

Fluxo mais 
intenso, sistema 
venoso portal 
específico, ¼ é 
saturado e ¾ tem 
baixa saturação de 
O2, sangue capilar 
em camada fina 

Segundo fluxo 
mais intenso, 
apenas arterial, 
com alta saturação 
de O2, capilares 
em tufos 

Circulação própria 
em fase reversa, ½ 
saturada de O2, ½ 
insaturada. 

Fisiologia Difusão passiva Grande atividade 
em ciclos 
metabólicos 

Processos ativos e 
passivos 

Leva atividade 
rítmica e calor 
para todo o 
organismo 

Regulação Predominantemente 
externa, via sistema 
nervoso central 

 Em parte, 
hormônios e 
plexos autônomos 
locais; em parte, 
via sistema 
nervoso central 

Hormônios locais 
e externos, 
processos de 
tamponamento, os 
rins secretam 
hormônios para 
funções no 
organismo 

Ao mesmo tempo 
determinada pela 
periferia e 
autônomo 

Função  Suprir 
passivamente 

Suprir 
passivamente, 
manutenção e 
armazenamento 

Regulação ativa 
do meio interno 
do organismo 

Torna o 
organismo uma 
unidade 

Característica Estrutura tubular e 
membranosa, 
difusão de gases 
(O2 e CO2) e água 

Fisiologicamente 
ativo em ciclos 
metabólicos, 
difusão e absorção 
de nutrientes 
fluidos na parte 
tubular. 

Função regulatória 
ativa no 
organismo, 
difusão e 
reabsorção de 
constituintes do 
sangue nas partes 
tubulares. 

Posição 
intermediária no 
organismo, torna o 
organismo uma 
unidade 

 
Quadro. Resumo das análises de Physiology (TELLINGEN, 2003, p. 83, tradução nossa). 
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Tomando estas informações, Tellingen infere um movimento arquetípico, uma força ou 
dinâmica, própria a cada um destes sistemas que correlaciona com as quatro organizações da 
quadrimembração. O pulmão e sua característica de passividade, tendo vários de seus processos 
regulados por princípios puramente físicos (difusão dos gases, elasticidade dos tecidos, etc.) são 
associados ao mundo mineral e ao corpo físico. O sistema digestivo voltado para um ambiente 
externo internalizado (luz intestinal) com ciclos de anabolismo e catabolismo é associado ao 
reino vegetal e à organização vital ou etérica. O sistema renal internalizado é bastante autônomo, 
inclusive com capacidade de realizar reabsorção ativa de substâncias, com eficiência e rapidez na 
relação estímulo-resposta. Estas qualidades respondem pelas chamadas forças interativas, 
próprias dos animais e característica da organização anímica ou corpo astral. Por último, o 
sistema cardio-circulatório por trazer integração rítmica a todos os outros sistemas, tornando-os 
um todo individual, é associado às forças integrativas, próprias da organização do Eu. A 
pesquisadora finaliza, assim, suas observações: 

 

Os quatro sistemas orgânicos que foram discutidos possuem quatro diferentes 
princípios arquetípicos que neles trabalham. Estes quatro princípios formativos 
também podem ser reconhecidos na natureza como um todo. O pulmão e o trato 
respiratório são expressão característica das forças físicas “dos minerais” no 
organismo, o fígado e o trato digestivo das forças vegetativas “das plantas”, o 
rim e o trato urogenital das forças regulatórias interativas “dos animais”, e no 
coração e circulação as forças que nós, seres humanos, devemos desenvolver 
como forças do coração. (TELLINGEN, 2003, p. 91, tradução nossa). 

 

O estudo de Tellingen, transformado em material didático para estudantes de medicina, é 

um exemplo de como a fenomenologia goetheana, aos moldes da percepção dinâmica, pode 

preencher o universo do aprendizado das ciências biomédicas com uma visão de contexto rica em 

sentido e significado e com correlações bastante objetivas. Apresenta-se como um recurso de 

grande potencial para a integralidade na formação médica. 

 

4.5.2. Fenomenologia na formação dos professores de ciências 
 

Uma pesquisa de Dahlin, Ostergaard e Hugo (2009) apresentou mudanças curriculares e 

metodológicas em graduações de licenciatura em ciências, inspiradas na fenomenologia de 

Goethe. Estas mudanças estão sendo experimentadas na Universidade Norueguesa de Ciências da 

Vida. A principal crítica destes autores ao método convencional de ensino em ciências é a 

redução ou centralização deste ensino no aprendizado dos conceitos abstratos e fórmulas que 

explicam os fenômenos naturais. Para Dahlin, Ostergaard e Hugo, o ensino dos temas científicos 
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deve incluir uma experimentação vivencial, fenomenológica, dos fenômenos naturais. Na prática, 

tal direcionamento se traduz numa aproximação estética destes fenômenos, explorando-os e 

descrevendo-os de forma sensível através do paladar, do olfato, do toque, da percepção das 

formas, cores e movimentos.  

Os autores exemplificam sua proposta com uma aula em física sobre dinâmica. Um estudo 

da dinâmica não deveria se reduzir a sentar em sala e aprender as leis de Newton. Ele deve 

incluir, por exemplo, uma aula ao ar livre com uma contemplação viva das relações de força, 

forma e movimento entre os seres que habitam uma floresta ou outro habitat natural. Este tipo de 

exploração dos fenômenos não funciona como uma “prévia” dos conceitos explicativos. Ele 

pretende demonstrar que existem outras formas de compreensão da vida que não passam por uma 

cognição explicativa da realidade: 

 

Através de uma resistência inicial e prolongada a reduções científicas 
precipitadas, o ensino em ciências baseado na fenomenologia afirma que os 
fenômenos do mundo da vida são mais do que a soma de suas descrições 
científicas e explicações. Ela argumenta que a experiência de um fenômeno é 
única; ela é um todo em si mesma. Se esta totalidade é reduzida a explicações 
causais ou denominações conceituais, traços essenciais da experiência são 
perdidos. (DAHLIN, OSTERGAARD E HUGO, 2009, p. 193, tradução nossa). 

 

Destacamos dois argumentos destes autores a favor da inclusão da fenomenologia como 

fundamento ontológico, epistemológico e pedagógico do ensino em ciências. Primeiramente, a 

fenomenologia é dirigida a questões relevantes da formação humana que outras abordagens 

pedagógicas não priorizam. A principal comparação é feita com o construtivismo. “O 

construtivismo educacional enfatiza a criação individual do conhecimento e a construção de 

conceitos. Ele contribuiu significativamente com a mudança do foco do ensino baseado no 

professor para o ensino baseado no aluno.” (DAHLIN, OSTERGAARD E HUGO, 2009, p. 195, 

tradução nossa). Os autores afirmam que há elementos em comum entre fenomenologia e 

construtivismo: a importância da pré-compreensão dos estudantes, o objetivo da compreensão e 

não de uma assimilação passiva dos conceitos e o engajamento ativo dos estudantes. Todavia, a 

fenomenologia possibilita uma ênfase na fase pré-cognitiva do conhecimento, incluindo as 

sensações e os sentimentos, que não precisam ser necessariamente “explicados” cognitivamente. 

O construtivismo tende a transformar mesmo questões culturais e sociais em conceitos, modelos 
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e leis. A fenomenologia é mais aberta a dimensões estéticas, éticas e morais das ciências, sem 

transformar estas questões em abstrações intelectuais (DAHLIN; OSTERGAARD; HUGO, 2009, 

p. 195). 

O segundo argumento é a contribuição da fenomenologia para a formação da 

personalidade (“personality formation”, no original, DAHLIN; OSTERGAARD; HUGO, 2009, 

p. 196). Os autores sugerem que a fenomenologia requer uma observação atenta, recorrente e 

contemplativa dos fenômenos naturais que pode se tornar uma disciplina espiritual. A 

fenomenologia nos ensina a viver de forma mais intensa no presente. Este viver no momento 

presente não significa um esquecimento do passado ou do futuro. Sua proposta é de uma 

experiência mais intensa da vida, da natureza e do universo, “um elevado sentimento de vida e 

um mais profundo sentimento de comunhão com toda a criação” (DAHLIN; OSTERGAARD; 

HUGO, 2009, p. 196, tradução nossa). Os autores sustentam este argumento a partir dos estudos 

de história da filosofia antiga do francês Pierre Hadot (1995 apud DAHLIN; OSTERGAARD; 

HUGO, 2009). Hadot aponta que o pensamento fenomenológico de Goethe e o dos filósofos 

antigos possuem um tema em comum, esta ênfase em viver no momento presente. Este filósofo 

francês interpreta a filosofia antiga como uma prática de disciplina e ascese espiritual que 

buscava uma formação de si em que o estar presente era uma de suas características. 

 

4.5.3. Contribuição 
 

As possibilidades abertas pelas obras de Bie e Tellingen e pelas considerações gerais 

sobre o ensino de ciências de Dahlin, Ostergaard e Hugo refletem usos contemporâneos dos 

princípios da fenomenologia, da quadrimembração e da trimembração apontados por Rudolf 

Steiner como aplicáveis às ciências básicas da medicina. Estas possibilidades estão resumidas na 

seguinte contribuição para a formação médica: 

 

(d) É possível, com a aplicação da fenomenologia goetheana, tornar mais significativo o 

ensino-aprendizado em torno dos processos que ocorrem no organismo humano, 

modificando a forma usual de compreender o conteúdo de disciplinas como bioquímica, 

anatomia, fisiologia, embriologia, imunologia, farmacologia e patologia. A 

fenomenologia oferece uma alternativa ao paradigma cognicista no ensino das ciências. 
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4.6. Um cuidar em harmonia com o cosmos 

 

(3) Esta nova abordagem científica também pode ser utilizada para a concepção e ensino-

aprendizado de novos tratamentos que resultam de uma relação mais harmônica entre ser 

humano e natureza. 

 

A busca de novas terapias a partir de uma compreensão contextual e analógica da relação 

ser humano-natureza é a terceira proposta. Boa parte das informações que Steiner apresenta para 

justificar o uso de uma planta ou mineral para determinado quadro remete às suas observações 

supra-sensíveis. Uma alternativa novamente é o caminho fenomenológico que, neste caso, é 

utilizado de forma analógica. Partindo das características físicas, químicas ou funcionais de um 

elemento mineral e também fisiológicas no caso de um vegetal ou animal, tenta-se estabelecer 

uma relação entre os fenômenos primordiais ou arquetípicos da natureza e os fenômenos 

primordiais ou arquetípicos do processo humano de saúde e adoecimento. Este tipo de pensar que 

associa por semelhança ou complementaridade determinados fenômenos é chamado analógico. 

Na Doutrina das Cores, por exemplo, Goethe apresenta o efeito sensível-moral de cada uma das 

cores principais, como o amarelo, o azul, o vermelho e suas combinações. O poeta cientista 

alemão aponta que cada cor produz estados específicos nos órgãos vivos e o mesmo se passa com 

a alma. “A experiência nos ensina que cores distintas proporcionam estados de ânimo 

específicos” (GOETHE, 1993, p. 140). Retomando a noção de conhecimento em Gestalt 

apresentada anteriormente, podemos dizer que este é um tipo também de fenomenologia 

analógica, por buscar o estabelecimento da relação causal entre dois fenômenos por semelhanças 

percebidas na Gestalt (qualidade, forma, estrutura) de ambos os processos. 

 

4.6.1. Analogia e signaturas 
 

Nosso estudo nos permite afirmar que o método principal de pesquisa dos tratamentos 

antroposóficos é analógico, assim como indicado por Luz para outras racionalidades médicas 

alternativas e complementares (LUZ, BENEVIDES, WENCESLAU, 2011). Obras clássicas da 

antroposofia como os livros de Bott, Hussemann e Moraes (2005), mostram que esta tendência 
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seguiu mesmo após a morte de Steiner. A analogia é a forma de pensar que Moraes descreve 

como alternativa ao nominalismo. O nominalismo é a postura filosófica que entende que cada ser 

é uma entidade isolada em si mesmo, enquanto na analogia procura se estabelecer vínculos e 

correlações entre os seres (MORAES, 2005, 185-191). Este é o mesmo princípio que orienta a 

Teoria das Signaturas, cujo aprofundamento é indicado por Steiner nos cursos de páscoa e de 

natal (STEINER, 2006). Entende-se que todos os elementos do universo fazem parte de um todo 

permeado por uma ordem harmônica, um Logos, uma inteligência que estabelece equilíbrio entre 

as qualidades dos diversos fenômenos. Quando este equilíbrio é rompido, ele pode ser 

restabelecido procurando fenômenos no próprio universo que guardem complementaridade ou 

semelhança com o aspecto atingido.  

Moraes cita o exemplo da relação entre o Chelidonium majus e o fígado. O Chelidonium é 

uma planta que possui uma seiva amarela que por analogia podemos associar à bile produzida 

pelo fígado. Podemos levantar a hipótese de que o Chelidonium possa ser usado para tratar alguns 

transtornos biliares. O médico brasileiro enfatiza que a analogia deve ser um veículo, mas não 

uma fonte de certeza isolada. É preciso sem dúvida levar estas hipóteses à experimentação como 

indicava o próprio Steiner. Neste caso, deveria ser pesquisado laboratorialmente: o Chelidonium 

possui elementos fitoquímicos tóxicos ou sanadores para o organismo em geral, mais 

especificamente para o fígado? (MORAES, 2005, p. 188). 

O pensar analógico permite também que possamos estimular as forças necessárias para o 

tratamento de um determinado processo patológico não apenas através dos fenômenos da 

natureza, mas também das próprias forças que vivem no organismo humano.  Formas de realizar 

o estímulo destas potências internas de cura foram indicadas por Steiner e são desenvolvidas até 

hoje como recurso terapêutico: a massagem rítmica e a euritmia, assim como outras formas de 

terapias artísticas. Elas são descritas no texto The System of Anthroposophic Medicine da IVAA: 

 

A massagem rítmica objetiva influenciar todos os fluidos do organismo humano 
e apoiar as capacidades de auto-cura do corpo.  Ela dá ao paciente melhor 
controle do seu corpo, retificando desequilíbrios derivados de estresse ou 
adoecimento, logo apoiando e restabelecendo a própria harmonia e o processo 
curativo do corpo. [...] 
Os movimentos eurítmicos criam uma relação entre os movimentos externos do 
corpo e as forças internas mentais e de cura do organismo humano. [...] 
Exercícios diferentes ativam a circulação e respiração, metabolismo, mobilidade 
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geral e equilíbrio, assim como as capacidades mentais e emocionais individuais, 
de maneira que o paciente possa expressar suas emoções e sentimentos. [...] 
A terapia artística ajuda os pacientes a mobilizarem seus recursos internos e 
estimular sua contribuição ativa para o seu próprio processo de recuperação. 
Como o uso de cores, tons, ritmos, formas, respiração e som, o paciente aprende 
a lidar com os seus desequilíbrios e concretizar mudanças que são benéficas ao 
processo de cura. (IVAA, 2011, p. 19-22, tradução nossa) 

 

Estas propostas terapêuticas não medicamentosas apontam como um pensamento 

fenomenológico e analógico aberto pode criar novas práticas que relacionem de forma viva o 

artístico e o orgânico. Elas remetem a uma atitude criativa que Steiner estimulava em seus cursos, 

diante da necessidade de busca de novas ofertas terapêuticas para os pacientes. Steiner defendia 

que a medicina não podia se restringir ao diagnóstico das doenças. Ela sempre seria capaz de 

oferecer alguma modalidade de terapia, quando integralmente desenvolvida. 

 

4.6.2. Problematizando a legitimação dos tratamentos antroposóficos 
 

Retomando as insistentes considerações de Steiner para a pesquisa de novos tratamentos, 

é preciso recordar que havia motivos contextuais para isso. O método empírico-racionalista até a 

primeira e a segunda metade do século XX havia logrado avanços na compreensão das causas e 

manifestações das doenças, porém a primeira grande revolução na terapêutica só ocorreu em 

1941 com o uso da penicilina, antibiótico largamente utilizado no tratamento de feridas de 

soldados na segunda guerra mundial (PORTER, 2004). 

No contexto atual, mudanças significativas aconteceram. Podemos dizer que existem 

tratamentos, medicamentosos e cirúrgicos, curativos quando não paliativos para muitas doenças. 

Há ainda aquelas que permanecem incuráveis, entretanto, para quem não espera que a medicina 

venha a garantir a vida eterna, os avanços já são bastante significativos40 se olhamos para um 

século atrás, especialmente se tomamos em conta além dos conhecimentos de terapêutica e 

reabilitação, aqueles relacionados à prevenção. Tendo em conta que os recursos tanto naturais 
                                                 
40 Isso não significa que não defendamos a necessidade de que continuem sendo investidos recursos para tratamentos 
mais eficazes e curativos de doenças como tuberculose, hanseníase e AIDS, por exemplo. Questionamos, todavia, os 
investimentos gigantescos da indústria farmacêutica em pesquisas para tratamentos de problemas, como a disfunção 
erétil, cuja relevância dos mesmos para a saúde pública mundial é no mínimo desproporcional aos recursos 
financeiros empregados. Talvez possamos encontrar as razões nos lucros astronômicos envolvidos (a empresa que 
patenteou a primeira droga liberada para o tratamento da disfunção erétil, o Viagra®, declarou lucro de um bilhão e 
meio de dólares em 2001, segundo Miguelote e Kamargo Jr. (2010)). 
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quanto sociais de uma população e um ambiente não são inesgotáveis, o desafio atual se encontra 

em buscar o equilíbrio entre os investimentos que se fazem para a descoberta de cura para um 

espectro maior de doenças e a garantia do acesso de forma universal, integral e equitativa aos 

tratamentos já disponíveis e tão desigualmente disponibilizados em nossa sociedade. Além disso, 

os debates, especialmente em torno da integralidade (PINHEIRO; MATTOS, 2006), mostram 

que o segundo grande desafio, além do acesso, é disponibilizar um acolhimento e enfrentamento 

de outras questões para além das doenças que envolvem os processos de adoecimento: o lidar 

com seus aspectos psíquicos, espirituais, culturais e sociais. Uma forma de sintetizar é dizer que 

no trabalho em saúde mais do que tratamento de doenças precisamos proporcionar cuidado de 

pessoas. Para isso, existe a necessidade do desenvolvimento de procedimentos de cuidado e é este 

um dos pontos em que os tratamentos antroposóficos têm muito a oferecer (CUNHA, 2004).  

Vale destacar que nesta perspectiva da centralidade do cuidado no trabalho em saúde, não 

apontamos para uma separação de recursos terapêuticos para o físico e outros para o subjetivo-

social. A compreensão do humano na integralidade não propõe segmentação de suas dimensões, 

mas que os elementos e processos que nos constituem enquanto seres humanos estão em 

constante relação e mútua interferência. 

A questão seguinte que precisamos debater é se um conhecimento fenomenológico e 

analógico pode justificar a escolha e o uso de um determinado tratamento e medicamento na 

prática clínica, e assim poderia ser ensinado como uma das habilidades disponíveis para o futuro 

profissional de medicina. O uso de medicamentos precisa de aprovação científica sempre? Se 

sim, de que tipo de ciência? Se não, quais outros critérios poderiam estabelecer as razões públicas 

do uso ou não de um determinado tratamento?  

Difíceis questões, para as quais mais uma vez a resposta, mesmo que parcial e 

circunstancial, não pode advir só de métodos científicos. A medicina científica oportunizou a 

proteção e o cuidado de um número incalculável de vidas humanas.  Imaginemos as vidas 

maternas salvas até os dias de hoje com um procedimento elementar e simples, como a lavagem e 

assepsia das mãos na sala obstétrica, proposto após um estudo observacional do médico húngaro 

Ignaz Semmelweis em 184841 (PORTER, 2004, p. 153-154). Porém, uma medicina que usa de 

                                                 
41 Pode-se inclusive questionar se o estudo observacional de Semmelweis era científico nos moldes positivistas. Ele 
percebeu que a mortalidade materna perinatal era bem maior nos partos realizados por médicos do que por parteiras. 
Concluiu que o fato dos médicos manipularem cadáveres para estudos patológicos antes de entrarem nas salas de 
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forma naturalizada e indiscriminada um mesmo método de pesquisa empírica e se fecha a outras 

formas de pensar e justificar seus tratamentos – como outros métodos científicos, cultura, a 

economia, a ética, a espiritualidade – pode e está sendo tão bárbara quanto uma que ignore a 

ciência. Basta recordar os casos recentes de suspensão ou nova regulamentação do uso de 

medicamentos como a terapia de reposição hormonal – associada ao aumento do câncer de mama 

(CUNHA, 2004, p. 76-77) e os emagrecedores derivados de anfetamina – provocadores de grave 

dependência química e transtornos alimentares, cuja venda só foi suspensa recentemente após 

anos de liberação (UOL NOTÍCIAS, 2011). Como não pensar no paradoxo – será mesmo 

paradoxal? – da medicina mais sofisticada do mundo ser também uma daquelas que mais mata: a 

iatrogenia é a terceira causa de mortes nos Estados Unidos (TESSER, 2009, p. 1733).  

Defensores mais radicais da ciência dizem que o problema não está no método científico, 

mas num uso incorreto do mesmo. Todavia, por que ela é tão recorrentemente passível de usos 

distorcidos? Seria a ciência capaz de oferecer toda a segurança que promete? Uma meta-análise é 

mesmo menos suscetível a erros do que a opinião de um profissional experiente? Em que casos? 

Se a própria medicina baseada em evidências não pode ser imune a outros tipos de influência, por 

que não considerar tais influências, com a mesma relevância, também no aprendizado do 

processo decisório? Na atualidade, esta questão seria imediatamente submetida a uma revisão de 

literatura sobre o tema. É um caminho válido e possível. No entanto, esta reflexão nos coloca 

mais uma vez diante da necessidade de fazer apostas em sentidos e prioridades que elencamos 

para nossas vidas de forma individual e em sociedade. Manter o círculo vicioso da ciência, 

confiando em sua promessa de segurança e progresso em aperfeiçoamento; ou arriscar 

alternativas que reconheçam a ciência, mas a coloquem em diálogo com outros caminhos para a 

construção de razões públicas para nossas decisões?  

 
4.6.3. Contribuições 

 

A partir desta análise das proposições de Steiner para a terapêutica, apontamos as 

seguintes contribuições para a educação médica: 

 
                                                                                                                                                              
parto fazia com que estes disseminassem as infecções pelas mãos. Como não havia ainda sido descoberta a teoria 
microbiológica das infecções, o estudo de Semmelweiss foi amplamente questionado e não adotado de imediato 
(POTTER, 2004, p. 153-154). Não teria o médico húngaro utilizado à época um conhecimento gestáltico?  
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(e) Problematizar com os estudantes a racionalidade vigente que justifica os protocolos e 

condutas terapêuticas dos médicos; 

 

(f) Debater limites e possibilidades de outras formas de pensar os projetos terapêuticos, 

inclusive com abertura para criar ofertas terapêuticas, baseados em racionalidades 

distintas da hegemônica. As propostas antroposóficas podem ser um exemplo útil por seu 

diálogo já historicamente incorporado com o método científico vigente. 

 

4.7. Caminhos para uma formação moral na medicina 

 

(4) A metodologia científica proposta demanda um trabalho introspectivo do estudante e a 

apropriação pessoal de seus princípios está impreterivelmente imbricada com o desenvolvimento 

de certas qualidades morais. 

 

Neste último ponto, abordaremos os aspectos interiores e morais apontados por Steiner 

como elementos essenciais da formação médica. Alcançar o tipo de conhecimento do processo de 

saúde-adoecimento-cuidado proposto por Steiner não requer apenas um trabalho de observação 

externa. Seu método, apresentado em nossa pesquisa como fundamentalmente fenomenológico, 

inclui tanto experiências dos sentidos físicos voltadas para o mundo “externo” como experiências 

voltadas a uma percepção e educação de elementos internos da subjetividade humana, tais como a 

vontade, os sentimentos e pensamentos. O objetivo da fenomenologia é mais amplo do que a 

produção de conhecimento.  Ela busca integrar pensamentos e sentimentos numa vivência 

cognitiva, que promove, aos moldes de Goethe, metamorfoses na alma do pesquisador. 

Esta orientação interior da formação médica foi apresentada no subitem O caminho 

interior do médico, no segundo capítulo. Como ali descrito, Steiner sugeriu, nos cursos de páscoa 

e de natal, diversas práticas com esta finalidade. Analisando estas sugestões, identificamos um 

traço comum nos exercícios de desenvolvimento moral, também chamados de meditações pelo 

fundador da antroposofia. Todos têm como método o direcionamento dos pensamentos e 

sentimentos do estudante a uma contemplação interna de certas imagens em movimento, dentro 

de um dado contexto de significação moral. A partir desta contemplação, o estudante pode 
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alcançar novos insights tanto de como conduzir o tratamento quanto de ânimo e dedicação moral 

à sua tarefa terapêutica. 

 
4.7.1. A meditação de Steiner em diálogo com outras tradições 
 

Estas indicações para o desenvolvimento interior dos profissionais médicos nos permitem 

associar a proposta de educação médica de Steiner a inúmeras tradições filosóficas e espirituais 

da história da humanidade. Este tipo de exercício contemplativo ou meditativo foi e segue sendo 

indicado por muitas delas como recurso para o desenvolvimento de um equilíbrio emocional 

individual e coletivo de seus praticantes e também para o reconhecimento de novos elementos 

constituintes da realidade. Nossa principal referência para esta afirmação é A mente meditativa, 

obra de Daniel Goleman (1997). 

Goleman faz uma ampla revisão de práticas meditativas em tradições filosóficas e 

religiosas do Oriente e Ocidente, demonstrando que elas possuem um fio condutor em comum. 

“Nesse nível mais universal, todos os sistemas de meditação são variações de um único processo 

de transformação da consciência.” (GOLEMAN, 1997, p. 119). Goleman identifica como 

principal elemento comum às práticas meditativas a reeducação da atenção. Ele afirma: “Mas a 

necessidade de o meditador reeducar sua atenção, seja através da concentração ou da 

atentividade, é o único ingrediente constante em cada receita de cada sistema de meditação para 

se alterar a consciência.” (GOLEMAN, 1997, p. 124). 

O psicólogo norte-americano aponta a existência de duas estratégias básicas para a 

reeducação: a concentração e a atentividade ou introvisão. Na concentração, a mente focaliza um 

objeto mental fixo. Este processo possui certos atributos-chave: perda da consciência dos 

sentidos, atenção unidirecionada para um objeto com exclusão dos demais pensamentos e 

sentimentos sublimes de êxtase.  

Na atentividade, a mente deve observar a si mesma. Os passos desta segunda via são 

semelhantes nos diversos sistemas: percepção cada vez mais refinada da mente do meditador, 

desprendimento desses eventos e uma focalização imperiosa no momento presente. Também 

podem ser encontradas práticas meditativas que combinam ambas as vias, que Goleman 

denomina integradas. (GOLEMAN, 1997, p. 122, 126-127). O psicólogo norte-americano 

salienta que as vias de meditação possibilitam não apenas um equilíbrio emocional dos 
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meditadores, mas uma mudança no estado de consciência e de compreensão e interação com a 

realidade: 

 

A meta de todas as vias de meditação, sejam quais forem sua ideologia, fonte ou 
métodos, é transformar a consciência do meditador. Nesse processo, o meditador 
morre para o seu eu passado e renasce para um novo tipo de experiência. [...] 
Cada escola rotula este estado final de modo distinto. Mas não importa quão 
diferentes sejam os nomes, essas escolas todas propõem a mesma fórmula básica 
numa alquimia do eu: a difusão dos efeitos da meditação nos estados de vigília, 
sono e sonho do meditador. [...]. À medida que os estados produzidos por sua 
meditação se misturam com sua atividade diária, o estado desperto amadurece. 
Quando atinge a maturidade total, ele muda permanentemente a sua consciência, 
transformando a vivência de si mesmo e de seu universo. (GOLEMAN, 1997, p. 
128-129) 

 

Partindo desta análise de Goleman, podemos promover uma categorização da proposta 

meditativa de Rudolf Steiner para a formação médica.  De início, as sugestões do filósofo de 

Kraljevec incluem principalmente exercícios de concentração. A própria investigação 

fenomenológica de base goetheana pode ser considerada uma prática meditativa desta via. 

Primeiro, existe um momento de focalização e descrição do objeto em estudo. Depois, esta 

mesma atenção se volta a uma concentração nas imagens e idéias que surgem à mente. Ao final, a 

atenção mergulha de tal forma no objeto que ocorre uma integração íntima com o objeto 

(conferir, por exemplo, a contemplação do orvalho em STEINER, 2006, p. 71-72). 

Além do estudo fenomenológico da natureza, o fundador da antroposofia ensinou outros 

exercícios meditativos, a partir da visualização interior de processos de desenvolvimento, como 

as mudanças que acontecem nas formas de um embrião até se tornar uma criança. Estas 

visualizações são associadas muitas vezes a versos que possuem uma significação moral. Ele 

denominou estes versos de mantras (conferir, por exemplo, STEINER, 2006, p. 231-236). Steiner 

indica que estas imagens deveriam estar presentes à mente, evitando-se a interpelação pelo 

intelecto, para que as mudanças na alma do estudante pudessem acontecer. O processo meditativo 

de Steiner aponta também, neste sentido, para uma transformação da maneira como o meditador 

ver o mundo (STEINER, 1999b, p. 108). 

Quando tomamos as sugestões meditativas mais gerais de Steiner – nos passos da 

imaginação, inspiração e intuição (STEINER, 2010) –, há uma mescla de concentração e 

atentividade. Na imaginação, os pensamentos são contemplados como objeto de percepção do 
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próprio pensar. Na inspiração, avança-se no sentido de contemplar o próprio processo de pensar 

até que se atinja uma consciência esvaziada. Pensar o pensar é o caminho que Steiner aponta 

para que possa ressoar a dimensão espiritual da realidade. Ao esvaziar a mente, ocorre uma 

superação de nossa separação do mundo e nos experimentamos unidos espiritualmente à 

realidade. Só então alcançamos a intuição steineriana (STEINER, 1996b, p. 19-35). 

 
4.7.2. Uma releitura da proposta meditativa de Steiner 

 

O físico norte-americano, professor do Amherst College, Arthur Zajonc desenvolveu nos 

últimos anos um importante trabalho de desenvolvimento das propostas meditativas de Rudolf 

Steiner. No campo teórico, ele estudou os exercícios meditativos de Steiner fazendo uma ponte 

com as propostas meditativas de várias tradições filosóficas, culturais e espirituais da 

humanidade. Em seu livro Meditação como indagação contemplativa (2010), Zajonc propõe um 

modelo de prática meditativa que busca recolher o fundamento dos exercícios steinerianos, 

independente de seu conteúdo, isto é, do objeto da meditação.  O físico norte-americano consegue 

identificar que, para além dos fatos e personagens da cosmovisão do filósofo de Kraljevec – que, 

frequentemente, representam uma dificuldade de aproximação da obra de Steiner, com indica 

Moraes (2005, p. 53) – a base do exercício pode ser desenvolvida com outros conteúdos, desde 

que guardadas as correspondências com o significado moral de cada etapa. Este tipo de exercício 

meditativo Zajonc denomina de indagação contemplativa. 

O núcleo da indagação contemplativa é o movimento entre duas formas de atenção: 

atenção focalizada e atenção aberta. Zajonc toma como referência a afirmação do próprio Steiner 

de que seu objetivo com os exercícios propostos na obra O conhecimento dos mundos superiores 

era “trazer o ritmo do processo da respiração para o processo da cognição” (STEINER apud 

ZAJONC, 2010, p. 53). Identificamos a atenção focalizada como uma prática da via da 

concentração e a atenção aberta, da via da atentividade. Vejamos como o próprio autor as explica: 

 

Na meditação, nós nos movemos entre atenção focalizada e atenção aberta. 
Dedicamos toda a nossa atenção às palavras individuais do nosso texto 
escolhido, bem como às suas imagens e significados associados. Depois nos 
movemos para o seu mútuo relacionamento, de modo a vivenciar um organismo 
pensamental vivo. Permitimos que essa experiência se intensifique, mantendo 
interiormente o complexo de significados diante de nós. [...] Após um período de 
vívida concentração no conteúdo da meditação, o conteúdo é liberado. Aquilo 



175 
 

 
 

que foi retido se foi. Nossa atenção se abre. Nós estamos inteiramente presentes. 
Um espaço psíquico interior foi preparado intencionalmente, e nós 
permanecemos naquele espaço. Aguardamos, não com expectativa e nem com 
esperança, mas presentes para acolher bem o que possa ou não possa surgir 
dentro da calma infinita. (ZAJONC, 2010, p.41). 
 

Nesta citação, o professor do Amherst College se refere ao conteúdo da meditação como 

textos. Porém, mais adiante, ele também apresenta o universo do mundo natural como um 

possível foco de atenção, com base na fenomenologia de Goethe (ZAJONC, 2010, p.94-119). 

Zajonc faz questão de propor a indagação contemplativa como caminho para uma forma de 

conhecimento denominada conhecimento contemplativo. O conteúdo da meditação pode ser um 

tema ou questão de pesquisa do próprio mundo acadêmico, da vida pessoal ou profissional de um 

indivíduo ou coletividade. Zajonc sugere que podemos alcançar respostas para nossas 

interrogações nas inúmeras áreas da vida humana através desta prática, tomando caminhos 

diferentes das explicações causais do paradigma positivista. O conhecimento, fruto da indagação 

contemplativa, são discernimentos ou insights (ZAJONC, 2010, p. 37). Em resumo, a indagação 

contemplativa “é a aplicação do respirar da atenção à pesquisa realizada pela pessoa. Eu acredito 

que, de maneiras informais e inconscientes, isto já faz parte do processo de descoberta de 

indivíduos criativos.” (ZAJONC, 2010, p.45). 

A segunda frente importante de trabalhos de Zajonc é a prática dos princípios da 

indagação contemplativa na formação de estudantes universitários. Os resultados desta frente são 

apresentados em parceria com outro educador norte-americano Parker J. Palmer na obra The 

heart of higher education: a call to renewal (PALMER; ZAJONC, 2010). Zajonc desenvolveu 

uma proposta denominada pedagogia contemplativa em que integra os conteúdos teóricos e 

práticos, sistematizados em Meditação como indagação contemplativa, ao seu trabalho de ensino 

universitário. Os princípios da pedagogia contemplativa são semelhantes às propostas de Dahlin, 

Ostergaard e Hugo para o ensino em ciências (2009). Entretanto, Zajonc e centenas de 

professores de várias instituições de ensino superior dos Estados Unidos as têm experimentado 

em várias áreas de ensino como física, artes, humanidades, etc. (PALMER; ZAJONC, 2010, 

p.114). O elemento principal desta abordagem pedagógica é a vivência integral do aprendizado. 

Diante de uma pergunta, de um fenômeno ou de uma teoria, devemos nos aproximar não só de 

forma cognitiva, mas também existencial, estética e afetiva. Para isso, é preciso viver as questões 

que estão sendo ensinadas. Zajonc destaca que, entre os recursos importantes para pedagogia 
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contemplativa, estão o desenvolvimento da imaginação, da experimentação em campo das 

questões estudadas e os próprios exercícios de indagação contemplativa.  

 

A literatura, a história, a filosofia, de fato, qualquer campo oferece ao estudante 
uma forma de exploração imaginativa, seja ela uma cultura não-familiar, um 
novo dilema humano, as propriedades desconcertantes da geometria não-
euclidiana. É esta exploração que leva à mudança. A admoestação moral “a 
discriminação é algo errado” não muda nada em nós. Mas “viver a questão 
verdadeiramente” nos transforma empaticamente e imaginativamente. É o 
caminho através do qual elaboramos um significado moral e intelectual para o 
mundo. (PALMER; ZAJONC, 2010, p. 106, tradução nossa)  

 

Zajonc critica a tendência atual do ensino de não deixar espaço para um aprofundamento 

nos conteúdos estudados. As demonstrações da física, os poemas, as pinturas, todos são 

apresentados com observações relevantes, brilho acadêmico e análise crítica. Os estudantes 

registram em seus cadernos e fazem as perguntas ocasionais, da maneira como foram ensinados a 

fazer. No entanto, raramente internalizam o que aprenderam, menos ainda o utilizam para um real 

desenvolvimento pessoal. Na direção contrária, o físico norte-americano recorda uma professora 

de Harvard que provoca seus alunos a adotar uma postura contemplativa diante do tema de 

estudo: ler um poema lentamente e repetidamente, observar e refletir sobre uma planta diante de 

si, selecionar uma única linha do poema e mantê-la em mente até que comece a revelar seus 

significados em várias camadas de profundidade. “Entregue-se a cada órgão da planta até 

alcançar ‘um sentimento para todo o organismo’” é um dos convites feitos por esta educadora 

(PALMER; ZAJONC, 2010, p. 112). 

Para Zajonc e vários professores, cuja experiência ele toma como horizonte, o ensino 

universitário tem deixado de lado sua tarefa principal: a da formação humana. A formação para 

um bom exercício da cidadania e para o trabalho não deve ser o objetivo principal do ensino 

universitário. Elas são conseqüências esperadas quando a universidade não se desconecta da sua 

verdadeira finalidade: a formação de seres humanos. (PALMER; ZAJONC, 2010, p. 1). Palmer 

afirma na mesma obra: 

 

Dar aos estudantes conhecimento como poder sobre o mundo, enquanto se falha 
em ajudá-los a alcançar um tipo de autoconhecimento, que lhes dê poder sobre si 
mesmos, é uma receita perigosa - e estamos vivendo com a prova deste chamado 
em cada aspecto da vida, da economia à religião. Devemos parar de jogar nossos 
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estudantes na barbárie sem sistematicamente desafiá-los a tomar uma jornada 
interior tanto quanto uma exterior. (PALMER; ZAJONC, p. 49, tradução nossa). 

 

Estes autores são muito firmes em considerar que não se trata de reduzir a formação 

humana a um ensino de boas condutas, humanidades ou pró-civilizatório. A história recente 

trouxe duras lições sobre esta distinção. Neste sentido, Palmer sugere que a seguinte frase do 

livro Hitler’s death camps de Konnilyn G. Feig deveria estar na porta de entrada de toda 

universidade como um sinal de alerta: 

 

Nós identificamos certos aspectos "civilizatórios” do mundo moderno - música, 
arte, um senso de família, amor, apreciação da beleza, intelecto, educação... 
[Mas] após Auschwitz, devemos reconhecer que ser um assassino, um homem 
de família e um amante de Beethoven não são contradições. Os assassinos não 
pertenciam a uma sociedade marginal de desajustados, nem poderiam ser 
dispensados como uma plebe. Eles eram estudiosos, artistas, advogados, 
teólogos e aristocratas. (FEIG apud PALMER; ZAJONC, 2010, p. 37-38). 

 

4.7.3. Um hiato ético-epistemológico na formação médica 
 

Até aqui apresentamos este caminho meditativo e contemplativo como elemento central 

das sugestões para a formação moral dos estudantes de medicina, a partir da obra de Rudolf 

Steiner e de outros autores que seguiram caminhos derivados ou em sintonia com suas posições. 

Deste momento em diante, analisaremos outras posições atuais sobre a educação moral no ensino 

médico e universitário para em seguida retornar ao diálogo com as propostas de Steiner. 

O debate atual em torno da educação moral ou formação ética dos estudantes de medicina 

tem ocupado importante espaço acadêmico no Brasil, nos últimos anos. Um dos principais 

investigadores brasileiros do tema na atualidade é o médico Sérgio Rego pesquisador da Escola 

Nacional de Saúde Pública. Seu livro A formação ética dos médicos: saindo da adolescência com 

a vida (dos outros) mãos (REGO, 2003) apresenta uma ampla revisão da produção acadêmica 

nacional e internacional sobre o tema, somada aos resultados de sua tese de doutorado em que 

analisou a dimensão ética da formação de graduação em diversos cursos de medicina no Brasil. 

Para as finalidades deste estudo, pretendemos dar destaque a um dos aspectos da formação ética 

que ainda é pouco explorado e que, todavia, é talvez o mais enfatizado pela proposta de Steiner: a 

relação entre aprendizado cognitivo e formação ética. 
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A obra de Rego retrata a situação atual em que, frequentemente, são abordadas as relações 

entre aprendizado cognitivo e formação moral. Elas são compreendidas em paralelo. 

Reconhecem-se os problemas da centralidade que um conhecimento legitimado em bases 

positivistas traz para a formação médica. Todavia, o caminho proposto como alternativa é o do 

ensino da ética, como conjunto de saberes próprios, distintos do núcleo biomédico – diagnóstico 

e tratamento da doença orgânica. A possibilidade de uma transformação mais radical deste núcleo 

fica à margem, neste enfoque interdisciplinar. (REGO, 2003, p. 21-43). 

 A formação moral é analisada a partir do diálogo com teorias da sociologia – processos 

de socialização – e da psicologia – teorias do desenvolvimento moral de Piaget/Kohlberg. 

Entretanto, é pouco explorada a relação entre ética, estética e epistemologia. Mesmo as teorias 

destes dois grandes pesquisadores, Piaget e Kohlberg são limitadas à compreensão da capacidade 

de julgamento ou raciocínio moral, o aspecto mais objetivo e causal da vivência moral humana. 

(REGO, 2003, p. 45-102). 

Rego explicita que: “entendo que o objetivo principal da educação moral seja o de 

favorecer o desenvolvimento em busca da capacidade de julgar e decidir autonomamente, ou seja, 

da competência moral.” (REGO, 2003, p. 19). No paralelismo interpelado, ética e saber 

biomédico ocupam objetos distintos. Podemos dizer que a educação ética trata do aprendizado da 

realização de escolhas, enquanto o aprendizado cognitivo biomédico se dirige a como 

compreender a realidade ao meu redor e que possibilidades de interação existem com o meio.  

Um exemplo pode ajudar: o aprendizado cognitivo pode nos ensinar como se dá tecnicamente 

uma transfusão de sangue, suas indicações, os riscos e conseqüências ao organismo humano de 

não fazê-la; o aprendizado ético nos ensina ferramentas de como lidar com a escolha se devo ou 

não transfundir uma criança com grave hemorragia, filha de pais testemunhas de Jeová, para 

quem a transfusão é uma violação da vontade divina. Este tipo de abordagem da educação ética é 

imprescindível. 

Porém, a obra de Steiner nos ajuda a lidar justamente com outra questão da formação 

moral: a relação entre epistemologia e ética, entre educação intelectual e educação moral. Há 

pesquisadores não antroposóficos que se preocuparam também com esta relação e produziram 

estudos relevantes sobre o desenvolvimento ético-intelectual de estudantes de nível superior. 
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4.7.4. Perry e os estudos sobre desenvolvimento ético-epistemológico 
 

A produção sobre o tema é revisada por Marchand no artigo Desenvolvimento intelectual 

e ético em estudantes do ensino superior – implicações pedagógicas (2008). Um marco inicial 

nesta abordagem integrada de aspectos morais e cognitivos do ensino-aprendizagem na formação 

universitária foi o estudo Forms of ethical and intellectual development in college years: a 

scheme do professor da Universidade de Harvard William Perry (1999). Em 1953, o Centro de 

Aconselhamento desta universidade (Bureau of Study Counsel) solicitou a Perry que investigasse 

as possíveis razões para o fato de haver estudantes que apresentavam certa desorientação diante 

das multiplicidades de matrizes de conhecimento apresentadas nos cursos acadêmicos, enquanto 

outros se sentiam mais à vontade diante das características de parcialidade e falibilidade dos 

diversos tipos de saber. Perry realizou um estudo envolvendo 500 estudantes da graduação em 

Liberal Arts42, 84 seguidos longitudinalmente, que responderam a questionários e foram 

entrevistados. Na análise dos resultados, Perry identificou a existência de uma progressão de 

formas, de padrões de experiências subjetivas que os estudantes constroem diante do aprendizado 

ético e cognitivo. 

A forma inicial foi chamada por Perry de dualidade básica. Nesta estrutura, encontram-se 

os estudantes que relataram uma aproximação bipolar ao conhecimento e às questões éticas do 

tipo verdadeiro/falso e bom/mau, apresentando a necessidade de respostas absolutas para suas 

questões. As duas formas seguintes multiplicidade pré-legítima e multiplicidade subordinada 

reúnem os pesquisados que começavam a se tornar abertos à diversidade de formas de 

conhecimento, motivados pelas interações com colegas e professores, porém sem ainda 

reconhecer legitimidade epistemológica a esta abertura, considerando a especulação das 

incertezas um mero exercício intelectual. As duas próximas posições, multiplicidade correlativa 

                                                 
42 Segundo a versão virtual da Encyclopedia Britannica, o curso em Liberal Arts é “a faculdade ou currículo 
universitário que visa transmitir conhecimentos gerais e desenvolver capacidades intelectuais em geral, em contraste 
com um currículo profissional ou técnico. Na universidade européia medieval, as sete artes liberais eram gramática, 
retórica e lógica – o trivium – associadas a geometria, aritmética, música e astronomia – o quadrivium –. Nas 
faculdades e universidades modernas, as artes liberais incluem o estudo da literatura, línguas, filosofia, história, 
matemática e ciência, como base de uma educação geral ou liberal. Às vezes, o currículo de artes liberais é descrito 
como compreendendo o estudo de três ramos principais do conhecimento: ciências humanas (literatura, linguagem, 
filosofia, artes plásticas e história); matemática e ciências físicas e biológicas; e ciências sociais. 
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ou relatividade subordinada e relatividade difusa, correspondem àqueles estudantes que 

adotavam uma concepção da realidade chamada por Perry de “relativizante”, por atribuir 

legitimidade aos conhecimentos produzidos por diversas correntes epistemológicas, aceitando 

que nenhuma delas pode oferecer certezas absolutas.  

Ao atingir a quinta forma, os estudantes se encontravam diante de um difícil problema: 

qual o sentido que a vida pode ter diante de um mundo em que toda compreensão ética e 

cognitiva da realidade sempre será contingente, parcial e relativa? Perry observou que havia 

ainda mais quatro formas em sequencia que reuniam a experiência de alunos que superavam este 

vazio de referências inquestionáveis. Ao componente essencial destas formas de progressão ele 

denominou compromisso. O compromisso é atitude de assumir viver uma ou algumas das 

múltiplas formas de conhecimento e de postura ética, não por uma crença obtusa, mas por uma 

identificação pessoal com esta postura moral e/ou epistemológica, consciente de suas limitações. 

O grande desafio nestas formas não é o reconhecimento da relatividade do conhecimento ou da 

ética, já adquirido, mas o de se responsabilizar pelas consequências sociais de suas escolhas. As 

quatro formas são: compromisso previsto, compromisso inicial, orientação em implicações do 

compromisso e desenvolvimento de compromisso(s). (PERRY, 1999) 

O professor da Universidade de Harvard identificou ainda três possibilidades de 

comportamento, além da progressão seqüencial entre as formas. São condições de atraso, 

deflexão ou regressão. Na contemporização, o estudante permanece na mesma posição por muito 

tempo, explorando suas implicações ou explicitamente hesitando progredir para a próxima. No 

escape, o estudante aproveita a oportunidade de desinteresse aberta pela relatividade da quarta e 

da quinta formas, transformando-as em relativismo e não assumindo a responsabilidade própria 

das formas seguintes, alienando-se ou tornando-se céticos hipercríticos. Recuo é a experiência 

dos estudantes que, a qualquer momento, resolvem se firmar na dualidade, típica da primeira, 

segunda ou terceira formas, assumindo um dualismo. Diversos estudos semelhantes ao de Perry 

foram desenvolvidos com universitários tendo como ponto de partida sua teoria em formas ou 

estágios de desenvolvimento cognitivo, encontrando resultados compatíveis com os do pioneiro 

de Harvard (MARCHAND, 2008). 

Toda análise das transformações do comportamento e das capacidades intelectuais e éticas 

do ser humano em estágios progressivos é passível de inúmeras críticas. Elas portam 

impreterivelmente um juízo de valor, afirmando, por exemplo, como recém-apresentado, que a 
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capacidade de assumir compromissos e responsabilidades, em meio à relatividade da vida é uma 

atitude mais madura do que o dualismo ético-epistemológico. Estas categorizações podem ser 

usadas de forma reducionista para rotular e enquadrar as experiências subjetivas. Também são 

analisadas enquanto processos centrados nas mudanças individuais, com pouca exploração de 

fatores culturais e sociais. O estudo de Perry foi feito com estudantes de Liberal arts, um campo 

de conhecimento já de natureza multidisciplinar. O que poderia ser encontrado se este estudo 

fosse feito com estudantes de medicina em que a relatividade de seu conhecimento e dos seus 

dilemas éticos (se é que as questões éticas ao menos são vistas como dilemas nos cursos médicos) 

é frequentemente escamoteada? Ainda assim, o uso de teorias de estágios na pesquisa 

especialmente de processos educativos é reconhecido como uma ferramenta válida, 

especialmente para fins comparativos, desde que evidenciados estes limites e parcialidades que 

carregam. No estudo de Rego, por exemplo, são tomadas as teorias de Piaget e Kohlberg, para a 

compreensão do desenvolvimento moral. 

Esta incursão ainda que superficial no esquema de Perry demonstra que ética e cognição 

podem e vem sendo estudados em conjunto nas práticas educativas e de forma especial nos 

cursos universitários. Mas, como Perry articulou estes dois processos, desenvolvimentos ético e 

cognitivo? A noção de forma tem um papel relevante na resposta. “Estas formas caracterizam as 

estruturas que os estudantes, implicita ou explicitamente, imputam ao mundo, especialmente 

aquelas estruturas em que eles constroem a natureza e as origens do conhecimento, dos valores e 

da responsabilidade.” (PERRY, 1999, p. 1, tradução nossa). Na pesquisa, estudantes que 

relatavam uma determinada experiência diante de questões da epistemologia apresentavam o 

mesmo tipo de relação diante de questões éticas. Nossa inferência é de que o estudo abre a 

possibilidade para pensarmos que existe uma atitude básica, um modo de lidar com questões 

fundamentais da existência que atravessa e orienta os mais diversos elementos da experiência 

humana. 

Obviamente, isso não significa que toda pessoa que é consciente da relatividade dos 

modos de cognição o seja também diante das leis e códigos da sociedade, entre outros exemplos 

de oposição que poderíamos formular. Afirmamos apenas que há indícios de uma forte 

correlação. 

A possibilidade e a importância desta “atitude básica” também não é um tema novo para a 

filosofia ou para a educação. Uma formação visando uma orientação integrada das diversas 
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capacidades humanas são os temas centrais da República de Platão e da Doutrina de Buda, só 

para dar alguns exemplos. O alvo desta orientação é variado, pode ser o bem e a justiça para 

Platão ou a compaixão no caso de Buda. Com a modernidade, não há apenas a cisão entre a 

filosofia e a ciência, mas também entre as pesquisas em torno de como o ser humano aprende a 

ver a realidade e como ele aprende a fazer escolhas. O valor do estudo de Perry se encontra em 

trazer à tona, pela via empírica, uma questão que parece esquecida, ignorada ou dada como 

resolvida com a cisão da modernidade. 

 
4.7.6. Formas de desenvolvimento na medicina? 
 

Entendemos que a proposta de Rudolf Steiner é de que o trabalho de cognição e o de 

desenvolvimento moral sejam um só. Palmer e Zajonc traduzem com clareza a correlação que 

existe entre estes dois processos: “Toda epistemologia ou via de conhecimento, implementada em 

uma pedagogia ou método de ensino-aprendizado, tende a se tornar uma ética ou maneira de 

viver.” (PALMER; ZAJONC, 2010, p. 98, tradução nossa). 

Esta convicção em Steiner é tão profunda que, apesar de ficar claro, desde A filosofia da 

Liberdade (STEINER, 2000), que aspectos morais estavam no centro de sua proposta, ao aplicá-

la à medicina, todos os primeiros cursos médicos dirigiam-se apenas a apresentar e debater 

questões epistemológicas e resultados cognitivos. Todavia o chamado dos jovens estudantes 

provocou Steiner no sentido de mostrar que só atividades voltadas para a compreensão da 

fisiologia, patologia e terapêutica, não estavam despertando neles o aprendizado moral que 

ansiavam. Steiner apresentou então práticas de caráter meditativo que, em conjunto com a 

pesquisa exterior, podem resultar no desenvolvimento moral, que ele mesmo apresenta como 

indissociável da formação médica. 

Mais quais seriam os alvos do aprendizado integral proposto por Steiner aos médicos? 

Neste debate, apesar do próprio filósofo de Kraljevec não tê-lo feito, propomos explicitar aqueles 

que identificamos como elementos principais de uma forma apontada por Steiner como referência 

do desenvolvimento cognitivo e ético dos profissionais médicos. Esta forma incluiria os seguintes 

elementos: integração entre ser humano e cosmos, vontade de curar e coragem de curar. 

Para Steiner, o estudo e o maravilhamento diante do cosmos são essenciais para o 

exercício da medicina (conferir, por exemplo, STEINER, 2006, p. 24-25). Os processos que o ser 
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humano identifica no mundo, ele pode encontrar nele mesmo: o universo é um macrocosmo e o 

ser humano é um microcosmo. Ou seja, não somos apenas uma parte do universo, mas as mesmas 

forças formativas que habitam o universo também nos constituem. A própria organização do Eu, 

que responde pela liberdade e individualidade humanas, não nos separa do cosmos, mas traz a 

qualidade da autoconsciência e da livre expressão a esta integração, como Steiner explica em uma 

conferência proferida em Bologna (STEINER, 2011c). O interesse pela origem do universo, a 

investigação de outros elementos além dos constatáveis pelos sentidos físicos, a veneração e o 

zelo pelos seres da natureza e pelos corpos celestes, um conhecimento cuidadoso do solo, da flora 

e da fauna da região habitada, são exemplos práticos que traduzem esta atitude básica desejada 

para o médico em formação. Comparando ao esquema de Perry, sugerimos uma associação desta 

integração às formas de relatividade, com o diferencial de que a multiplicidade de modos de 

conhecer e de agir fazem parte de um todo com uma sabedoria intrínseca e não dizem respeito só 

à subjetividade humana, mas a um modo próprio de todo o cosmos, com uma intencionalidade 

positiva. 

Os componentes seguintes da atitude seriam particularidades que a integração assume na 

relação dos seres humanos entre si. A vontade de curar é uma motivação interna de aliviar o 

sofrimento alheio que o médico deve desenvolver. Diante da integração, pode também surgir uma 

espécie de escape, usando a expressão de Perry, de achar que os processos patológicos são apenas 

processos fisiológicos deslocados e que não é necessário intervir neste tipo de situação. A 

integração com o cosmos distorcida ou mesmo isolada poderia trazer uma reação de indiferença 

ou de laissez-faire. Steiner sugere então que o médico deve carregar em si uma sensibilidade para 

a necessidade de cura das pessoas doentes, de alívio de seu sofrimento orgânico e subjetivo, a 

ponto de nunca desistir de buscá-lo (conferir STEINER, 2006, p. 66-67). O médico e a médica 

devem de certa forma conectar-se e sentir numa medida profunda o sofrimento alheio, para que 

surja esta vontade. Além disso, é necessária uma compreensão dos processos de adoecimento 

como parte importante do desenvolvimento integral do ser humano como meta da formação de 

sua individualidade. 

A expressão curar exige análise diante do debate contemporâneo em torno da essência do 

trabalho em saúde. Diversos autores (conferir, por exemplo, a coletânea PINHEIRO; MATTOS, 

2006) defendem que o temo cuidar é mais adequado para traduzir a multidimensionalidade da 

tarefa médica, como salientamos anteriormente. Cuidar recorda que há muito a se fazer mesmo 
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quando lidamos com doenças para as quais não se tem cura. Cuidar significa acolher, tratar bem, 

aspectos frequentemente esquecidos pelos profissionais de saúde, paradoxalmente, em nome da 

cura. Todavia pode-se contra-argumentar que a experiência de cuidado pode não trazer uma cura 

física, mas traz um suporte psíquico e social, não deixando enfim de ser uma cura. Acreditamos 

que, com estas considerações explicitadas, tanto o termo curar quanto cuidar podem ser usados, 

dependendo da ênfase pretendida. 

O elemento seguinte é a coragem de curar/cuidar (STEINER, 2006, p. 125). Enquanto a 

vontade diz respeito a uma pré-disposição geral do médico a prestar auxílio, a coragem é 

necessária para superar os medos e dificuldades que venham a surgir ao longo da assistência ao 

doente. Ela exige uma doação pessoal do médico aos pacientes, a busca de fazer o seu melhor por 

eles. Steiner associa a coragem de curar ao amor pela humanidade. 

Neste estudo, não propomos que o desenvolvimento desta “atitude básica” seja tomado 

como uma obrigação, ou que os estudantes sejam avaliados quanto a isso. Porém, assim como 

não podemos pensar um ensino cognitivo “neutro” para os estudantes de medicina, não devemos 

conceber um ensino “neutro” do exercício ético. O próprio reconhecimento de que o ser humano 

deve ser educado também para refletir e decidir com o máximo de autonomia possível em torno 

de suas escolhas já é um posicionamento que defende certos princípios e valores. Logo, 

entendemos que as sugestões de Steiner nos ajudam a pensar novos caminhos para formação ética 

dos estudantes de medicina, com o apoio da noção de forma de William Perry, ou “atitude 

básica”, como também se denominou aqui. 

 

4.7.8. Contribuições 
 

Desta análise, entendemos que as posições de Steiner sobre a formação moral de médicos 

e estudantes de medicina, após o diálogo com os diversos autores acima abordados, nos permitem 

tecer as seguintes contribuições: 

 

(g) O aprendizado ético pode ser trabalhado em conjunto com a capacidade de exercitar 

outros modos de conhecimento, através, por exemplo, de exercícios meditativos como os 

sugeridos por Steiner. Todavia, adaptações seriam necessárias, já que os exemplos dados 

nos cursos de páscoa e de natal, possuem um conteúdo muito específico, com sentido 
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apenas para conhecedores profundos da cosmologia antroposófica. As sugestões de 

Zajonc ou a própria forma como Steiner entende a contemplação goetheana da natureza e 

o aprendizado artístico, neste caso, poderiam ser opções interessantes. A explicitação dos 

princípios que orientam o exercício de atitudes básicas deve integrar esta contribuição. 

(h) Dever ser promovido o debate em torno de horizontes morais para a prática médica, tais 

como: a integração com a natureza, a vontade de curar e a coragem de curar. 

 

Antes de passar ao último item do capítulo, consideramos necessária uma breve 

ponderação sobre estas últimas sugestões. Institucionalmente, universidade e professores devem 

refletir sobre as atitudes básicas, as formas de desenvolvimento ético-epistemológico, que 

acreditam ser importante que seus alunos alcancem. Neste trabalho, entendemos que todo 

processo educacional, com mais ou menos consciência, estimula progressão, recuo, escape e 

temporização entre formas de desenvolvimento ético-epistemológico. Não existe processo 

educacional neutro ou somente técnico. Ser somente técnico já é uma atitude básica, inclusive 

dualista na nossa perspectiva. Discordamos de Rego quando afirma que “não será um papel do 

professor ou da escola a definição de que valores serão ensinados, mas o de estabelecer métodos, 

técnicas e conteúdos mais adequados para tal” (REGO, 2003, p. 168). Parece-nos inapropriado 

que responsáveis pela educação tentem fugir de dar resposta ao que acreditam ser melhor em 

termos de desenvolvimento moral para seus alunos. Esta reposta deve ter autoridade, mas não 

precisa ser autoritária. A sugestão é de que os estudantes participem ativamente deste processo e 

também possam se perguntar que tipo de disposições básicas ou motivações acreditam que devem 

desenvolver para um exercício apropriado da medicina e se envolver trazendo novas ofertas e 

criando outras. Resumindo, propomos que sejam oportunizados pelas instituições de ensino 

professores, espaços curriculares e ferramentas de aprendizado para que se experimentem as 

formas de desenvolvimento ético-epistemológico que considerarem importantes.  

 

4.8. O educador e o educando em uma medicina integral 

 

Para finalizar o exercício de identificar nas posições de Steiner os três elementos que 

compõe o saber próprio da educação, devemos, ainda que brevemente, tratar do educador e do 

educando. Sobre o educador da formação médica, não foram encontradas referências diretas de 
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Steiner sobre o tema. Diante deste limite, nossa proposta é inferir algumas sugestões a partir da 

própria postura de Steiner ao assumir este lugar nos cursos sobre medicina.  

Ao longo das leituras, percebemos que o fundador da antroposofia adota uma postura 

mais provocativa do que impositiva em seus cursos. O educador Rudolf Steiner se apresenta 

como um homem com afirmações polêmicas, que estimula a serem confirmadas ou aprofundadas 

pela própria ciência empírica. Sua prática de formador não busca impor ou transmitir 

verticalmente verdades, mas compartilhar o que ele acredita ser o certo, disponibilizando-o e 

incentivando sua verificação pelos próprios estudantes (STEINER, 2009, p. 71). Em todos os 

cursos médicos o fundador da antroposofia solicitou aos participantes que fizessem perguntas, 

que expressassem em que precisavam de ajuda (conferir, por exemplo, STEINER, 1999a, p. 18; 

STEINER, 2006, p. 117-129). De fato, o cerne de suas palestras era a comunicação de suas 

conclusões pessoais. Todavia, mesmo em tom afirmativo, nas entrelinhas de suas asserções, 

podemos sempre sentir ressoarem as perguntas: será que isso é verdade? Será que as coisas 

podem ser assim? E se fossem, que mudanças nos trariam ou demandariam?  

Quanto ao aluno de medicina, Steiner toca num ponto que simplesmente não faz parte das 

práticas atuais de ingresso na formação médica, cujo único caminho é o exame cognitivo de 

acesso. Para Steiner, a escolha profissional da medicina deveria ser o reflexo de uma vocação, 

entendido enquanto um chamado interior a cuidar das pessoas (STEINER, 2006, p. 173).  

Ainda que diversos estudos apontem que o desejo de ajudar as pessoas seja a principal 

motivação para a escolha profissional entre estudantes de medicina (ver a revisão MOREIRA et 

al, 2006), haveria de se aprofundar nos problemas que esta motivação encontra para se traduzir 

numa prática médica humanizada. Nossa pesquisa sobre formação moral apontou uma pista para 

contribuir com esta reflexão: a relação entre epistemologia e ética. O tipo de saber médico que é 

ensinado é compatível com a prática moral que esperamos dos profissionais egressos? Que 

justificativas os médicos encontram para uma freqüente prática profissional desumanizada? 

Estariam estas justificativas reduzidas somente a fatores externos como baixos salários e as 

péssimas condições de trabalho incompatíveis com o longo e exigente investimento pessoal da 

formação?  

Encerrando o tema do aluno na proposta educativa de Steiner, reconhecemos que uma 

análise rigorosa da avaliação de condições além das cognitivas para o acesso a uma formação 

profissional é um tema que o presente trabalho não se propõe a dar conta. Todavia, não podemos 
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deixar de defender que o melhor caminho que vemos para a questão seria uma reflexão cuidadosa 

sobre o assunto, subsidiada por suporte dos mais variados tipos, como componente acessível da 

formação dos estudantes de medicina.  
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5. Considerações finais 
 
5.1. Por uma medicina que eduque, por uma pedagogia que cure 
 

“A ninguém é dado ver por si mesmo, tudo aquilo que os outros vêem.” Esta sentença da 

oração do médico medieval Maimonides, com que abrimos este estudo, também nos indica a 

porta pela qual pretendemos nos despedir dele. Refletir em torno de caminhos possíveis para a 

educação médica é uma tarefa que mobiliza esperança, sonho e desejo de que as pessoas possam 

encontrar, em sua experiência de sofrimento, profissionais acolhedores, acordados e responsáveis 

diante da dignidade da vida, em especial, da vida humana. Tatear opções diante do que está 

posto, todavia, não é tarefa fácil. Sempre dá margem à tentação de substituir uma norma por outra 

ou uma hegemonia por outra que se julgue melhor. Não é o que propomos ao trazer a público e 

ao debate acadêmico o pensamento de Rudolf Steiner sobre a formação médica. 

  Ao debruçar sobre questões teóricas, não é nossa meta criar modelos ideais ou dizer 

“como as coisas deveriam ser ou deixar de ser”.  Aspiramos a animar as mentes e os corações dos 

profissionais da saúde e da educação profissional em saúde a reverem suas práticas e a 

descobrirem caminhos alternativos para o presente, arriscando o novo ou algumas aspirações da 

humanidade – como amor, justiça e liberdade – que, mesmo antigas, sempre soarão renovadoras. 

Ouvir o outro, descobrir o que ele tem de valioso e belo e se permitir ser atingido por sua 

pretensão de verdade: esse é nosso convite. Acreditamos que abrir nossos compromissos de vida 

e valores pessoais à mudança, a um diálogo com coragem de verdade com o outro, tem essa 

potência não-científica, quiçá mágica, de nos transformar, alimentando as fontes de tolerância, 

compaixão e humanidade que existem em nós. Podemos, assim, compartilhar do que vêem os 

olhos alheios e aprender de mundos e paisagens que jamais seremos capazes de esgotar. 

A questão que atravessou nosso estudo foi a possibilidade de racionalidades médicas 

alternativas contribuírem para uma formação médica orientada pela integralidade. Tomou-se, 

como estudo de caso, a medicina antroposófica, mais especificamente, as orientações deixadas 

pelo pensador, Rudolf Steiner, que elaborou os principais elementos que a constituem: a 

cosmologia em que está inserida, sua compreensão da saúde e do adoecimento e as bases de 

pesquisa de novas formas de tratamento. O impulso epistemológico-ético de nossa pesquisa foi o 

reconhecimento – através de uma revisão de publicações sobre o ensino das racionalidades 

alternativas e complementares nos cursos de saúde – de que os estudos nesta temática têm se 
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limitado a defender um ensino das práticas reativo à crescente procura da população por esse tipo 

de terapias. Nesta proposta de ensino reativo das práticas, o médico deve aprender para quais 

delas existem evidências científicas de benefícios, tornando-se apto a orientar a população para 

um uso “correto” deste tipo de tratamento43. 

De início, após atravessar estas reflexões com Steiner, já não podemos responder a esta 

pergunta sem antes problematizá-la: a partir de que referenciais de verdade e de valores humanos, 

vamos ensinar ou não quaisquer práticas de cuidado em saúde aos futuros profissionais de 

medicina? Defendemos que instituições e educadores tenham seu posicionamento diante desta 

questão de forma pública e consciente. Porém, independente de qual seja este posicionamento, 

faz parte de uma educação universitária, de uma formação humana aberta ao universal, a intenção 

de dialogar em torno da diversidade e riqueza de caminhos que se abrem para tentar estabelecer 

uma resposta a esta pergunta. A primeira contribuição que o ensino de uma racionalidade 

alternativa pode ter à integralidade no ensino médico, não está diretamente vinculada ao seu 

conteúdo, mas à possibilidade de sua existência. Ensinando a um estudante de medicina várias 

formas de compreender e cuidar do sofrimento humano, ensinamos que existem várias formas de 

ver o mundo, com seus próprios valores, com suas próprias formas de estabelecer verdades, com 

suas riquezas, limites e potências disponíveis para os desafios do presente. O ensino de uma 

racionalidade alternativa significa abrir aos alunos a possibilidade de construir um mundo de 

significados e valores que podem dialogar com várias matrizes de conhecimento sem ser 

massificado ou homogeneizado por uma delas especificamente.  

Assim, trazemos um novo sentido para a integralidade, além dos que já se têm 

amplamente debatido, entre os quais: o cuidado do humano em suas várias dimensões; o apoio 

aos sujeitos nos seus vários níveis de necessidades de saúde; a articulação entre a pesquisa, a 

gestão e o trabalho em saúde; a articulação entre promoção, prevenção e terapêutica; um 

horizonte de inovação institucional; um signo de participação popular e democracia (MATTOS, 

2001). A estes, propomos acrescentar: a integralidade também pode ser entendida como 

diálogo entre várias formas de saber e de andar a vida em saúde. Talvez aqui esteja uma 

contribuição singular que as racionalidades alternativas possam oferecer ao ensino médico, já que 

                                                 
43 Conferir a recente coletânea O ensino das práticas integrativas e complementares (BARROS, SIEGEL; OTANI, 
2011). 
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detêm uma constelação de elementos integrados de saber, fazer e ser, diferentes daqueles em que 

estamos imersos em nossa cultura positivista de abordagem da saúde. 

O ensino de uma racionalidade alternativa permite que a abertura à diferença, ao outro 

penetre na ontologia da medicina, isto é, naquilo que a define como saber e prática singular. 

Quando os saberes de disciplinas como sociologia, antropologia, filosofia do conhecimento, 

bioética integram o currículo médico, cumpre-se um papel inquestionável na integralidade da 

formação destes profissionais, papel este que, aliás, as racionalidades alternativas não são capazes 

de cumprir. Ensina-se como o sofrimento, o cuidado e a cura podem ser percebidos, a partir de 

vários outros pontos de vista que têm muito a ensinar para a medicina. 

Porém, não é própria do profissional de nenhuma destas outras áreas a responsabilidade 

pública e sanitária de cuidar e buscar algum tipo de alívio para o sofrimento físico e psíquico dos 

indivíduos que integram uma coletividade ou sociedade. É possível, rico e necessário 

compreender a situação de uma criança com pneumonia desde muitas perspectivas, mas a 

responsabilidade sanitária de apoiar o cuidado desta criança e da sua família é do profissional 

médico44. Este é o saber próprio da medicina: como curar ou amenizar e cuidar de um sofrimento 

físico ou psíquico? É, justamente, nesta “caixa preta”, que uma racionalidade alternativa pode 

tocar. Uma racionalidade alternativa afirma: podemos tentar tratar esta criança com pneumonia 

sem antibiótico! Aqui ela mexe na essência da medicina, no núcleo que a construção e a 

manutenção da hegemonia do saber-fazer biomédico têm mantido protegido de outras 

influências. Aceitar e ensinar uma racionalidade alternativa na formação médica é assumir que 

não existe uma só forma de se fazer medicina, não existe apenas um jeito de ser médico. E tal 

escolha pode ter um peso decisivo no desenvolvimento epistemológico-ético do estudante de 

medicina, como mostrou o estudo de William Perry, na transição da dualidade para a 

multiplicidade. Profissionais mais abertos ao diálogo, que reconheçam e, ao menos, 

experimentem, com coragem e pretensão de verdade, outras formas de saber-fazer em medicina, 

podem ser profissionais menos arrogantes, beligerantes, controladores e centralizadores 

(TESSER, 2009). 

                                                 
44 É importante frisar que entendemos que esta responsabilidade geral não é apenas do profissional médico. Pelo 
contrário, defendemos que ela seja entendida enquanto responsabilidade pública e interdisciplinar de todos os 
profissionais da área de saúde. Referimo-nos aqui aos médicos por se tratar de um estudo sobre o ensino médico, mas 
podemos estender estas indicações gerais para a formação de todos os profissionais de saúde. 
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Esta escolha demanda outra necessidade: não relegar às práticas o lugar de “tapa-buracos” 

do modelo biomédico. Isto é, reservá-las às situações em que os exames, remédios e cirurgias não 

conseguem resolver. Até porque, só a atenção primária à saúde, mesmo biomédica, quando bem 

feita, pode resolver até oitenta por cento dos problemas de saúde de uma população, 

encaminhando somente três a cinco por cento (CAMPOS et al, 2010, p. 132). As medicinas 

alternativas têm uma exploração muito superficial e utilitarista se ensinadas apenas numa 

perspectiva de aguardar até que a ciência ofereça uma explicação ou solução melhor. O ensino 

das práticas integrativas deve trazer à tona um problema que nosso modo de viver hegemônico 

também esconde guardado a sete chaves: a questão do sentido e do lugar do sofrimento e da 

morte na experiência humana. Uma racionalidade alternativa não tem –  e nem se propõe a ter a 

qualquer custo – o mesmo potencial de eliminação das doenças que a biomedicina tem como 

referência da sua prática. As pessoas não tratadas com biomedicina podem morrer ou ter de 

conviver, por pouco ou muito tempo, com limitações de doenças que poderiam ser resolvidas 

com alguns comprimidos. Mas, é esta a finalidade da medicina: anestesiar a sociedade, erradicar 

as doenças da face da terra? Cabe ao médico ou à corporação médica e sanitária tomar esta 

decisão pelas pessoas?  Atualmente muito se tem falado do combate às doenças crônicas como 

grande desafio do milênio. Mas, se as pessoas não morrerem de doenças crônicas, vão morrer de 

quê? Este tipo de questionamento teleológico da medicina é outro importante impulso do 

aprendizado de racionalidades alternativas, especialmente, se elas forem ensinadas com o 

reconhecimento de seus limites e potencialidades. Elas colocam em suspenso até que ponto o 

conhecimento e o poder médicos devem intervir no sentido de mudar o destino e as 

possibilidades de escolha de vidas humanas, seja individualmente ou em proporções coletivas e 

sociais, nas situações de adoecimento.  

É necessário, entretanto, destacar que este ensino com finalidade de estremecimento 

ontológico e teleológico da medicina só nos parece possível se adotado com certos princípios já 

destacados e que vimos traduzidos na hermenêutica gadameriana: a pretensão de verdade e a 

primazia da pergunta. O que ganhamos e o que perdemos, por exemplo, da acupuntura, se esta é 

ensinada apenas como modulação de estímulos neurológicos? O que ganhamos e perdemos da 

medicina antroposófica quando esperamos que tenha seu benefício para a sociedade garantido por 

estudos clínicos randomizados? Ainda que vejamos a necessidade de colocar saber biomédico e 

outras racionalidades em diálogo, precisamos estar atentos e críticos ao solo epistemológico, 
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ético e estético em que fundamentamos este encontro. É indispensável a experiência como 

abertura à tradição, como vivência da racionalidade, em todos os seus elementos – cosmologia, 

morfologia, fisiologia, diagnose e terapêutica – principalmente do educador e muito 

desejavelmente do educando. Vale recordar que a experiência na proposta gadameriana 

(GADAMER, 2008, p. 472) não tem por finalidade confirmar o que a razão já sabe, mas provocar 

a abertura para o que ainda não está dado. Se priorizarmos que aconteça, por parte dos estudantes 

de medicina, uma compreensão de uma racionalidade alternativa, esta só é possível se ela for 

experimentada, vivenciada tanto no lugar de paciente quanto de terapeuta. É assim que 

aprendemos tacitamente o modelo biomédico desde que vamos ao pediatra na nossa infância – 

exceto se temos uma ainda rara, especialmente nos serviços públicos, oportunidade de tratamento 

com uma prática complementar. A experiência é a base para que possam surgir as incertezas, as 

dúvidas, a curiosidade, o interesse genuíno que podem promover a alteridade e com isso a 

compreensão de outro modo de ver e cuidar da saúde e do adoecer. Este é o tipo de experiência 

que nos ajuda a admitir, a acolher e a nos permitir tocar pela verdade do outro. 

Até aqui a reflexão em torno do pensamento de Steiner nos oportunizou encontrar 

contribuições à integralidade na formação médica não só da medicina antroposófica quanto de 

qualquer outra racionalidade médica alternativa e complementar. Pretendemos com isso avançar 

naquela hipótese inicial de Tesser e Luz (2008) de que, por serem intrinsecamente holísticas, as 

racionalidades alternativas são mais propícias a uma vivência da integralidade nas práticas de 

saúde. Tentamos demonstrar que haveria uma primeira aposta, antes desta, que não vem do 

conteúdo próprio dessas práticas, mas justamente pelo fato de serem alternativas, isto é, de 

demonstrarem que existem possibilidades além da biomedicina hegemônica para cuidar da saúde 

das pessoas, causando uma reviravolta no “coração” do saber-fazer médico. Uma prática 

alternativa, se vista como a melhor ou mais adequada para o ser humano contemporâneo – como 

a própria medicina antroposófica pode ser assumida, já que alguns posicionamentos de Steiner 

dão margem a este tipo de compreensão (conferir, por exemplo, STEINER, 1999b, p. 108) –, 

fatalmente, estará sujeita às mesmas limitações e abusos da hegemonia biomédica. 

Quanto às contribuições específicas do saber-fazer antroposófico, acreditamos ter 

conseguido levantar um grupo significativo de indicações com potencial de impulsionar uma 

prática da integralidade no ensino da medicina. Elaboramos quatro proposições-síntese de Steiner 
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e delas desdobramos oito sugestões a partir do diálogo com outros autores. Elas estão reunidas na 

tabela a seguir: 

 

Proposições de Steiner Contribuições ao ensino médico 

O modelo de ciência hegemônico é 
insuficiente para o aprendizado de uma 
medicina que aborde o ser humano em sua 
integralidade e é preciso desenvolver uma 
proposta nova de abordagem científica que 
pretende ampliar a atual. 

• Problematizar o modelo hegemônico 
de produção de conhecimento em 
medicina; 
• Apresentar outras formas de se fazer 
ciência em medicina. Exemplos: 
fenomenologia de Goethe e medicina 
baseada em conhecimento; 
• Apresentar outros caminhos não-
científicos para o ensino-aprendizado sobre 
o processo saúde-adoecimento-cuidado. 
Exemplo: mitopoiética antroposófica. 

As condições humanas de saúde e 
adoecimento podem – com base nos 
resultados desta abordagem científica 
ampliada – ser estudadas com uma chave 
interpretativa de três sistemas – 
trimembração – e quatro corpos – 
quadrimembração. 

• Ensino fenomenológico das ciências 
biomédicas, complementar ao ensino 
convencional. 

Esta nova abordagem científica também pode 
ser utilizada para o ensino-aprendizado de 
novos tratamentos que resultam de uma 
relação mais harmônica entre ser humano e 
natureza. 

• Problematizar com os estudantes a 
racionalidade vigente que justifica os 
protocolos e condutas terapêuticas dos 
médicos; 
• Debater limites e possibilidades de 
outras formas de pensar os projetos 
terapêuticos, com abertura para criar 
ofertas com racionalidades distintas da 
hegemônica. 

A metodologia científica proposta demanda 
um trabalho introspectivo do profissional e a 
apropriação pessoal desta metodologia 
científica está impreterivelmente imbricada 
com o desenvolvimento de certas qualidades 
morais. 

• O aprendizado ético pode ser 
trabalhado em conjunto com a capacidade 
de exercitar outros modos de 
conhecimento, através de exercícios 
meditativos. 
• Debater horizontes morais para a 
prática médica, como: a integração com a 
natureza, a vontade de curar e a coragem 
de curar. 

 
Tabela. Propososições-síntese a partir de Rudolf Steiner para a formação médica e contribuições a partir 
do diálogo com outros autores. 
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É importante destacar que as contribuições de Steiner apontam para direções ainda pouco 

exploradas nas pesquisas e debates da educação médica no Brasil. A educação médica tem, de 

fato, crescido enquanto campo específico de reflexões e proposições. Todavia, estas, 

frequentemente, se reduzem a pensar recursos pedagógicos mais eficazes para o ensino, como se 

um processo educativo devesse ser, mormente, avaliado em termos de eficácia. Tem sido 

descoberto que os alunos aprendem mais conteúdos, por mais tempo e com mais habilidade de 

colocá-los em prática, se os conteúdos pretendidos são ensinados com técnicas pedagógicas 

participativas, construtivistas e problematizadoras. Porém, estes são os únicos critérios que 

devem apontar por onde devem caminhar as pesquisas e práticas em educação na medicina? 

Uma educação médica para Steiner não pode deixar de refletir densamente sobre seus 

fundamentos éticos e epistemológicos, sobre o papel e o cuidado que o profissional de saúde deve 

ter com a vida e a natureza em geral, sobre como o médico deve se preparar para sustentar seu 

aprendizado ético e moral. Estes são temas pouco aprofundados e para os quais as indicações do 

fundador da antroposofia têm muito a contribuir: os sentidos da educação médica, a educação 

médica como formação humana, outras formas de conhecimento científico e interface com os 

fenômenos naturais na compreensão da saúde e da terapêutica, a relação entre medicina e 

ecologia, a relação entre aprendizado-cognitivo e formação moral e o ensino a partir de bases 

não-científicas. 

Medicina e educação, na visão de Steiner, são campos teórico-práticos afins e com metas 

semelhantes. Ambos devem compartilhar a tarefa de apoiar, com os recursos que lhes são 

especificamente próprios, o ser humano no processo de superar os desafios gerados pelos 

paradoxos iniciais da sua própria condição: liberdade e determinações orgânicas, psíquicas e 

sociais; espírito e matéria; separação e anseio de integração. Tanto o médico quanto o educador, 

por motivações distintas, são procurados para dar suporte ao ser humano em alguma dificuldade 

ou necessidade do seu processo de desenvolvimento – não apenas intelectual, no caso da 

educação, e também não apenas físico, no caso da medicina. Espírito, alma e corpo estão tão 

intimamente ligados que as tarefas de médico e educador se interferem de forma praticamente 

indissociável na visão de Steiner. A formação humana é uma espécie de cura destas divisões que 

o ser humano enfrenta em seu desenvolvimento desde a infância. A cura orgânica só ocorre, de 

fato, se essas forças de corpo, alma e espírito se harmonizam e permitem um despertar da 



195 
 

 
 

liberdade humana.  Por isso, precisamos de uma medicina que eduque e de uma pedagogia que 

cure. 

A análise do último capítulo consegue traduzir a dificuldade que encontramos ao abordar 

as complexas questões filosóficas, éticas e tecnológicas que surgem a partir das proposições de 

Steiner. Por isso, a escolha de trazer para o diálogo autores que expressam como estes princípios 

são traduzíveis em prática na medicina, sem perder de vista sua densidade reflexiva. Todavia, 

mantivemos a postura de não elaborar receitas de como mudar a educação, mas indicar que 

princípios e valores orientam a formação do profissional em uma racionalidade médica que busca 

superar os obstáculos do modelo vigente na atualidade. Priorizamos uma compreensão da 

educação não como conjunto de técnicas pedagógicas, mas como processo de formação humana. 

Assim, uma reflexão em tornos dos fundamentos existenciais, razões e sentidos de um 

determinado processo formativo nos parece estar mais apropriada e fazer mais justiça a uma 

pesquisa teórica em educação do que apresentar um como ensinar. 

Neste sentido, cabe destacar alguns dos limites de nosso estudo. Primeiro, é importante 

salientar que a medicina antroposófica possui elementos da sua racionalidade que não foram aqui 

explorados e que também podem contribuir para a integralidade. Muitos destes elementos, como 

a abordagem biográfica do desenvolvimento humano (BURKHARD, 2000) e a salutogênese 

(MORAES, 2006), não foram desenvolvidos por Steiner e se somaram posteriormente à 

racionalidade. Neste trabalho, até como recorte de pesquisa e priorização dos fundamentos 

históricos da medicina antroposófica, optamos por restringir a referência das proposições às obras 

do filósofo de Kraljevec. 

Outro limite identificado remete justamente a uma possível superficialidade e falta de 

autores mais clássicos no debate epistemológico, ético e tecnológico que permeou a construção 

das contribuições. Cada tema aberto por uma das proposições pode ser com folga objeto de uma 

pesquisa particular, envolvendo obras de importância já reconhecida no meio acadêmico 

brasileiro. Diante dos limites de tempo, espaço e propósitos de uma pesquisa de mestrado, 

optamos por trazer para o conhecimento autores pouco trabalhados em estudos no Brasil, que, 

todavia, nos ajudaram a cobrir, com a atenção e reflexão devidas, as principais questões 

levantadas com cada proposição. 

Todo estudo teórico sempre se encontra com o questionamento da falta da empiria. Trata-

se de um limite inquestionável de nosso estudo, especialmente se tratando de um tema tão 
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prático, tão experimentável quanto a medicina, a formação dos médicos e as questões com que 

lidam estas áreas da atividade humana: a dor, o sofrimento, a morte. Sem dúvida, se sustenta este 

convite de avaliar, a partir da experiência de terapeutas, professores, estudantes e pacientes, os 

possíveis resultados e consequências de um exercício das proposições e contribuições que 

apontamos acima. Queremos apenas reforçar que a medicina antroposófica é um sistema já com 

reconhecimento público no Brasil e em vários países da Europa, o que resulta especialmente de 

associações de profissionais e usuários45, que reúnem cerca de 50.000 pessoas que sentem e 

defendem os benefícios desta prática. 

Por fim, queremos tecer algumas palavras acerca de nosso principal interlocutor. Steiner é 

uma personalidade bastante polissêmica. Sua história de vida, sua postura, suas afirmações 

possuem conteúdos e tons de expressão tão variados, que permitem com que possamos nos 

aproximar dele de inúmeras formas. Quem quiser encontrar no fundador da antroposofia um guru 

ou mentor espiritual, cujas afirmações são incompreensíveis e, ao mesmo tempo, inquestionáveis, 

pode encontrar subsídios para tanto. Todavia não é esta nossa aproximação e, ao menos da leitura 

das obras médicas e filosóficas principais do filósofo de Kraljevec, não foi esse o sentido que 

conseguimos recolher de suas posições. Há uma história que se conta no meio antroposófico 

partilhada por alguém que conviveu pessoalmente com Rudolf Steiner. Ainda muito jovem, ele 

ouviu falar da antroposofia e das palestras de seu fundador e ficou bastante mobilizado pelos 

temas. Um dia conseguiu assistir a uma conferência de Steiner e aproximou-se para 

cumprimentá-lo. Ele estava curioso com o que seria dito pelo fundador da antroposofia. Os dois 

se cumprimentaram com um aperto de mão e Steiner o observou atentamente por alguns instantes 

e disse: você também tem perguntas! 

O Steiner que encontramos foi este homem que tem perguntas. Tem perguntas sobre o 

sentido da existência, sobre as capacidades e riquezas do espírito humano de alcançar formas 

mais integradas de conhecimento e, com isso, descobrir e cumprir sua tarefa no cosmos. Este 

Steiner é um filósofo e professor que viveu um momento muito confuso e sofrido da história da 

                                                 
45 No documento The system of anthroposophic medicine (IVAA, 2011) são apresentadas as bases legais do exercício 
da medicina antroposófica na Alemanha e na Suíça (IVAA, 2011, p. 40-41).  Também, se destaca o importante papel 
da Federação Européia de Associações de Pacientes pela Medicina Antroposófica (EFPAM) que reúne as 
organizações afins de 15 países da Europa. O total de membros da EFPAM é de aproximadamente 50.000 pacientes 
(IVAA, 2011, p. 62). No Brasil, existe a Liga dos Usuários e Amigos da Arte Médica Ampliada a LUAAMA 
(www.luaama.com.br). 
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Europa, entremeado por um grande conflito bélico, um disparate entre desenvolvimento 

tecnológico e abandono dos propósitos humanos da modernidade. Um homem de afirmações 

difíceis de aceitar, porém, ao mesmo tempo, extremamente convidativas a reflexões. Alguém que 

não se restringiu às críticas e reflexões, mas buscou incansavelmente caminhos e pessoas para 

auxiliá-lo a traduzir em prática sua compreensão do universo e do ser humano. Um pensador que 

sem dúvida nos deixa com imagens prenhes de sentido e experimentáveis da vida, da natureza e 

da humanidade. 

As proposições de Steiner talvez não tenham espaço se mantivermos como modelo de 

medicina a busca por teorias que tornem a vida humana e a natureza objeto de controle e 

manipulação. Porém, na medida em que este paradigma vigente, possa se transformar, com a 

ajuda de várias iniciativas como a da medicina antroposófica e de outras formas de saber-fazer 

mais integrativas e alternativas, abertas a alteridade, não temos dúvida que suas sugestões são um 

recurso valioso para promover questionamento, experimentação, descobertas e principalmente 

para tornar o ensino da medicina, uma prática educativa fiel à finalidade de qualquer processo 

educativo: apoiar o ser humano a se tornar ser humano. Fazemos nossas as palavras de Steiner: 

“Essas coisas não são importantes pelo fato de elaborarmos teorias a seu respeito, mas para que 

possamos nos identificar com elas, com todo sentimento.” (STEINER, 2006, p. 221). Tudo o que 

foi dito aqui só pode ser entendido, em última instância, com o coração. 
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