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RESUMO 

 
O presente trabalho busca discutir o papel da escola no desenvolvimento infantil e 

sua influência na construção do sujeito e como este se comporta no mundo. Com 

base nos pensamentos de Reich, e também utilizando autores como Freire, Neil, 

Foucault, Freinet, Laban, entre outros, apresento conteúdos relevantes sobre o 

desenvolvimento infantil e sobre a educação, buscando fundamentar a importância  

da liberdade e do movimento no desenvolvimento da criança. Abordo também o 

tema da dança como uma possibilidade para um desenvolvimento global do 

indivíduo, permitindo a livre expressão e incentivando a criatividade e a capacidade 

de agir, refletir e aprender por si mesmo com confiança, segurança e liberdade. 

 

Palavras - chave: educação; desenvolvimento infantil; liberdade; movimento; dança; 

criatividade. 
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“Entre os estudos, comecemos por aqueles que 

nos façam livres.” 

 

Michel de Montaigne 
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INTRODUÇÃO: 
 

Ao longo de toda minha adolescência estudando em uma escola tradicional, 

pautada no ensino por meio de regras e repressões, me questionei o sentindo de 

tudo aquilo, de todas as normas sem explicações e todos os “nãos” impostos às 

nossas vontades e interesses. Me questionava o sentido de ficar horas sentada em 

uma cadeira de plástico sem conforto, sem poder me comunicar e mexer meu corpo, 

ouvindo professores falando sobre assuntos que não pareciam interessantes e não 

me pareciam úteis de aprender. Quantas vezes tive que pedir ao professor para ir ao 

banheiro somente para poder me espreguiçar e movimentar a energia do meu corpo 

estagnada e respirar profundamente, sentindo o ar entrando em meus pulmões de 

forma livre e vigorosa.  

Eu sentia a escola aprisionar meu corpo e meus sentidos e me retirar, ano a 

ano, a vontade de aprender. O aprendizado foi se tornando cada vez mais penoso e 

cansativo. Mas conhecer o mundo não deveria ser algo interessante, que produzisse 

curiosidade e diversão? Aprender deveria ser algo mágico para a criança que 

descobre, a cada dia, novidades sobre seu universo e sua vida.  

Aquele aprisionamento, tanto do corpo quanto da mente, que só reproduzia o 

que era dito e escrito pelo professor, e as incontáveis regras que ninguém sabia 

justificar, foram me deixando cada vez mais insatisfeita e com vontade de mudança. 

Mas todo movimento que houvesse direcionado à transformações eram podados e 

controlados imediatamente pela escola.  

Ao chegar na faculdade e ser incentivada a pensar criticamente sobre estas 

propostas de ensino e tudo o que as atravessam, pude, enfim, começar a expor 

minhas idéias sobre educação com mais clareza e segurança. Desta forma, achei 

interessante pensar como a psicoterapia corporal de Wilhelm Reich pode colaborar 

para esta transformação da educação. 

Reich, em sua extensa obra, demonstra, em vários momentos, uma 

preocupação com a forma educacional. Defende a profilaxia das neuroses, visando 

um “caminho ótimo” entre frustração e satisfação pulsional. Assim, defende que a 

frustração é necessária, na medida em que colabora para o desenvolvimento infantil 

e o êxito em termos educacionais. Mas a frustração desnecessária ou a 

permissividade excessiva, decorrentes da compulsão a educar, criam neuroses e 

encouraçamentos, termo usado por ele posteriormente, referindo-se a distonias de 

músculos e órgãos do corpo, decorrentes de impulsos reprimidos. Reich acreditava 
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no potencial humano para viver a liberdade, criatividade e responsabilidade e se 

colocava contra as propostas autoritárias e o grau exagerado de intervenção, 

confiando em uma auto-regulação natural da criança.  

A dança nas escolas, nesta linha de pensamento, pode ser uma aliada para um 

desenvolvimento infantil mais saudável. Proporciona espaço para os impulsos e 

movimentos naturais da criança, afrouxando as tensões musculares e ajudando na 

prevenção de neuroses e couraças. Torna-se um ambiente em que a criança pode 

se expressar livremente e explorar seu corpo e seus gestos, proporcionando um 

maior conhecimento de si, dos outros e do meio. 
Pretendo, portanto, discutir e pensar a entrada da visão reichiana dentro das 

escolas, de maneira a transformar o espaço escolar em um ambiente mais saudável, 

a fim de evitar o encouraçamento e permitir o desenvolvimento crítico, criativo e livre 

dos alunos. Desta forma, utilizo o 1º capítulo para introduzir e explicar os principais 

pressupostos teóricos de Reich, com o objetivo de tornar-se claro, posteriormente, a 

influência e importância de uma educação menos repressora. 

Abordo, então, no 2º capítulo, as teorias de Reich sobre a educação e faço 

uma reflexão abrangente da história da educação, seu papel na sociedade e a 

possibilidade de uma educação pautada na liberdade para a construção de um 

indivíduo mais criativo, livre, saudável e transformador.  
A partir disso, abordo no 3º capítulo o tema da dança nas escolas como um 

instrumento possível para o desenvolvimento da criança de forma criativa, livre e 

reflexiva, permitindo aprofundar seu conhecimento interno e externo de maneira 

prazerosa, divertida e interessante, guiada pelos interesses dos próprios alunos.  
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1  A PSICOTERAPIA CORPORAL DE WILHELM REICH  
 

 

1.1  Definição e Contexto Histórico 

 

Wilhelm Reich (1897-1957) se formou em medicina  e, discípulo de Sigmund 

Freud, começou a trabalhar como psicanalista. Em 1920, ainda estudante de 

medicina, ingressou na Associação Internacional de Psicanálise (IPA) onde 

permaneceu vinculado até 1934. Em 1921 começou a atender pacientes 

encaminhados por Freud, na Clínica Psicanalítica de Viena e, mais tarde, tornou-se 

diretor do local. Em 1924, passou a coordenar o Seminário de Técnica Psicanalítica 

de Viena, onde havia formação de psicanalistas e estudos aprofundados da 

abordagem.  

A partir de seus estudos sobre a dinâmica biopsíquica das emoções criou uma 

nova abordagem terapêutica em que, além das intervenções verbais, 

fundamentadas na psicanálise, incluia também intervenções corporais. Inicialmente, 

esta abordagem terapêutica foi chamada de Vegetoterapia Caractero-Analítica e, 

posteriormente, de Orgonoterapia. Atualmente, é comum chamarmos de 

Psicoterapia Reichiana ou Psicoterapia Corporal.  

 

1.2  Pressupostos teóricos 

 

A principal técnica da psicanálise era a interpretação. Ajudava o paciente a 

entender seus comportamentos, repetições de padrão, a elucidar o que estava por 

trás de certa atitude. Reich, em seu trabalho como psicanalista, foi percebendo que 

com alguns pacientes, a interpretação não surtia efeito. Observou, então, que essas 

interpretações esbarravam nas resistências do paciente, que, de alguma forma, 

evitavam o contato com o conteúdo emocional angustiante. Assim, achou importante 

compreender por que surgiam tais resistências durante o processo terapêutico. 

Notou que cada paciente se defendia de uma forma diferente e habitual. Essa 

defesa, que já existia na psicanálise, é chamada de “Caráter”. 
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1.2.1 Caráter e Couraça 

 

O caráter é o conjunto dos mecanismos de defesa que um sujeito utiliza para 

evitar contato com conteúdos emocionais angustiantes. É a forma padronizada como 

o sujeito se defende de algo que poderia ser angustiante para ele. Lowen (1977) 

define o Caráter como  “a atitude básica com a qual o indivíduo confronta a vida (...), 

um modo de responder que está estabelecido, congelado ou estruturado” (p.119). 

Segundo Reich, é um enrijecimento do ego que faz com que ele (ego) diminua sua 

capacidade de ser flexível diante de algumas emoções. O ego é o mediador das 

instâncias psíquicas e intersubjetivas, o mediador entre o Eu e o Mundo.  

Essas defesas provocam uma certa estabilidade, um certo equilíbrio 

emocional. Contudo, sua padronização diminui a criatividade do indivíduo, lhe 

deixando menos flexível para lidar com as situações. Desta maneira, o caráter 

funciona como uma armadilha. Ao se colocar de maneira tão defendida, criamos 

situações e relações que repetem o padrão anterior, criando aquilo que tentamos 

evitar. A forma como o sujeito se coloca no mundo muitas vezes acaba contribuindo 

para acontecer aquilo do qual estava se defendendo. Nossa visão de mundo afeta 

nossas atitudes e nossas atitudes potencializam os acontecimentos que queríamos 

evitar. Um exemplo disso seria uma pessoa que não quer ser atacada e, para isso, 

se coloca de maneira agressiva com o outro. Esta maneira agressiva de se defender 

acaba por atrair o ataque que tenta evitar.  

É importante compreender que o caráter não é o sintoma, mas está na origem 

do sintoma. O sintoma surge quando o caráter falha em sua função defensiva. 

Segundo Reich, o caráter é egossintônico, ou seja, está em sintonia com o ego. O 

ego o reconhece como parte dele. O caráter, assim como o ego, pode ter partes 

inconscientes e conscientes. Já o sintoma é egodistônico, ou seja, é percebido como 

algo que não pertence ao ego. O sujeito estranha o sintoma e não o deseja para si. 

Já o caráter é visto como o jeito que o indivíduo é, como algo de sua natureza.  

O caráter é fruto de nossas identificações. Estas identificações seriam os 

modelos e as referências parentais internalizadas consciente ou inconscientemente.  

Os mecanismos de defesa que o indivíduo constrói para lidar com as frustrações  

estão ligados àquilo que foi internalizado dos modelos de identificação. Esta 

compreensão do caráter como fruto de identificações é essencial para o 

entendimento da importância de uma educação que atente para a saúde física e 
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psíquica do indivíduo. Falarei sobre isso de maneira mais aprofundada na 

continuidade deste trabalho.  

Na medida em que Reich aprofundava a análise do caráter, foi observando que  

tudo que aparecia na dimensão psicológica, também aparecia no corpo. Havia uma 

correlação entre a dinâmica emocional do paciente e sua expressão corporal. Da 

mesma forma que havia o caráter como uma defesa psicológica, havia também uma 

defesa corporal. Reich denominou de couraça essa defesa corporal. A couraça é a 

cronificação de mecanismos de defesa no corpo. O caráter e a couraça são duas 

manifestações de um mesmo processo. Nosso corpo é um corpo simbólico, psico-

emocional. As funções psico-emocionais e as funções corporais estão interligadas. 

Representam uma unidade somatopsíquica. A couraça se forma a partir da vivência 

de uma situação emocionalmente intensa que não pôde ser elaborada pelo sujeito 

na época. Desta forma, formam-se bloqueios de energia em determinado local do 

corpo que corresponde a esta emoção não elaborada. É uma defesa do corpo 

àquele tipo de situação e emoção que não foi elaborada de maneira saudável.  

Inicialmente, a couraça era vista como associada às áreas hipertônicas, 

tensões e contrações musculares, como uma blindagem, uma armadura. 

Posteriormente, passou a incluir áreas hipotônicas e também couraça visceral ou 

tissular. A couraça muscular é uma alteração na musculatura corporal que pode ser 

hipertônica ou hipotônica. As áreas hipertônicas são as áreas de tensão muscular e 

estas estão associadas a contenção dos impulsos. Já as áreas hipotônicas são as 

de flacidez muscular, associadas à inibição do contato com as emoções. Seria um 

mecanismo defensivo de desligamento emocional. Para couraça muscular, também 

entende-se como alterações de contratilidade, flexibilidade e coordenação motora; 

espasmos musculares; distúrbios posturais, articulares e ósseos; e disfunções 

respiratórias e alterações na caixa toráxica.  

A couraça visceral seria a distonia do sistema nervoso autônomo (simpático e 

parassimpático), ou seja, alterações digestivas; alterações cardíacas e circulatórias; 

perturbações das secreções exócrinas e das funções sexuais, oculares, brônquicas 

e etc. Já a couraça tissular seria a disfunção das secreções endócrinas (glandulares, 

neurais e locais) bem como perturbações em padrões de estimulação nervosa. 

Apresentam-se, então, como distrofias e displasias de diferentes tecidos; distúrbios 

hormonais, metabólicos e suas consequências; fenômenos alérgicos; e alterações 

no sistema imunológico.  
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Reich percebeu que a couraça se formava ao longo de todo o 

desenvolvimento. Quis compreender como se manifestava e o que a gerava e, 

assim, foi estudar a relação entre o corpo e o psíquico. Ao examinar muitos casos 

típicos de várias doenças em busca dos padrões que governariam tais bloqueios, 

descobriu que a couraça estaria ordenada em sete segmentos, que funcionam como 

um anel, circulando o corpo à frente, atrás e dos lados.  

 

 

1.2.2  Os sete segmentos corporais 

 

Conforme foi visto, Reich ordenou as couraças em sete segmentos corporais: 

1º) ocular; 2º) oral; 3º) cervical; 4º) toráxico; 5º) diafragmático; 6º) abdominal; 7º) 

pélvico. Segundo Trotta (1993), 

 
“Um segmento corresponde a um conjunto de estruturas orgânicas de 

diferentes naturezas que guardam entre si relações de vizinhança, embora 

não necessariamente de conexão anatômica, e cujo funcionamento 

integrado está basicamente relacionado com os sentimentos e as 

expressões emocionais” (p.25).  
 

 

1º segmento: Ocular 

 

Engloba o sistema visual, auditivo e olfativo, o encéfalo e os músculos do 

crânio, com ênfase nos músculos occipitais, temporais e frontais. É o anel da parte 

superior da cabeça. Suas funções principais são a senso-percepção, os 

pensamentos, o contato com a realidade e o comando das funções corporais.  

O principal encouraçamento deste segmento diz respeito a uma perda de 

contato. A pessoa não consegue perceber o que sente e o sentido de suas atitudes. 

As bases da capacidade de contato se formam a partir do vínculo do bebê com a 

função materna. Desta maneira, a criança aprende a lidar consigo mesma a partir de 

como sua mãe lidou com ela.  

O encouraçamento deste segmento pode se expressar também em dificuldade 

de concentração, dores de cabeça, fotofobia, disfunções do movimento ocular, 

tonteiras, desorientação, sensações de vazio na cabeça, torpor, etc.  
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2º segmento: Oral 

 

Engloba a região inferior da cabeça, como boca, dentes, queixo, mandíbula, 

bochechas e a musculatura inferior do rosto. O encouraçamento deste segmento se 

manifesta por distonias dos músculos faciais, tendo como consequência a 

cronificação de certas expressões, e também pela intensificação ou inibição dos 

impulsos orais básicos (impulso de morder e impulso de sugar). Um exemplo de 

encouraçamento muito comum neste segmento é a distonia nos músculos da 

articulação temporo-mandibular.  

O impulso de sugar (IS) diz respeito a uma nutrição afetiva e biológica. A 

vivência deste impulso é influenciada pela qualidade da relação mãe-bebê. Assim, 

os desejos da mãe e do pai sobre o filho e o estado emocional da mãe às respostas 

e reações do bebê são de extrema importância. A criança, ao ser alimentada, 

também está sendo nutrida emocionalmente e isso vai inaugurar os primeiros 

registros de prazer e desprazer na sua vida. Se a alimentação for feita com carinho, 

atenção e acolhimento, ela irá internalizar estes afetos e, mais tarde, será capaz de 

cuidar de si mesma da maneira como foi cuidada. A partir desta introjeção da função 

materna surge a confiança básica, o sentimento de confiança em si e na vida.  

O impulso de morder (IM) está relacionado a uma autonomia gradual e 

impulsos de agressividade. Os dentes começam a nascer e a criança vai 

gradualmente passando a se alimentar com uma dieta mais sólida, podendo vir a 

receber alimento de outras pessoas. Assim, a dependência da mãe diminui e a 

criança começa a se emancipar.  

A raiva oral aparece quando as demandas orais não são satisfeitas. A mordida 

é a principal expressão da raiva oral. É importante compreender que a criança vai 

aprender a lidar com seus impulsos de agressividade dependendo da maneira como 

sua mãe lida com a agressividade. Se esses dois impulsos (IS e IM) não puderam 

ser vivenciados de maneira satisfatória, irão permanecer presentes e mal resolvidos 

na adolescência e idade adulta. O indivíduo fica fixado em sua fase oral. 

Segundo Trotta(1999), os sentimentos associados a esses impulsos “são 

ambivalentes, mesclando demanda afetiva e raiva reativa. Podemos considerar três 

tipos básicos: oral insatisfeito (IS exacerbado e IM inibido), oral reativo (IS inibido e 

IM exacerbado) e oral inibido (ambos, IS e IM, inibidos)” (p.41). Na oralidade 

insatisfeita, a pessoa permanece fixada na expectativa de ser preenchida oralmente. 

Está sempre esperando que o outro lhe acolha e nutra como no impulso de sugar. 
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Quando não recebe esta nutrição afetiva, o indivíduo se angustia. Sua reação a essa 

angústia tem tom infantil, dengoso, mas nunca agressivo. O sujeito teme ser 

agressivo e, com isso, perder o afeto. As dependências orais como alcoolismo, 

cigarro, comida ou pessoas (que simbolizem a função materna) podem falar de uma 

oralidade insatisfeita.  

Na oralidade reativa, a pessoa se fixa no impulso de morder. Neste caso, o 

sujeito reage de maneira mais agressiva, mordaz ou irônica, quando não se sente 

nutrido. Já na oralidade inibida, ambos os impulsos foram reprimidos. Isto gera um 

estado emocional e corporal de retração e desvitalização em que, muitas vezes, o 

indivíduo fica quieto em seu canto esperando ser lembrado e nutrido 

emocionalmente. O segmento oral, neste caso, é menos vitalizado. A dependência, 

nos três tipos de encouraçamento, é a questão em comum. 

 

 

3º segmento: Cervical 

 

Compreende a região do pescoço, as cordas vocais, garganta, musculatura 

cervical, tireóide, paratireóides e laringe. Tem como funções principais a voz, 

expressão sonora e emocional, a autodefesa, equilíbrio e atitude.  

O encouraçamento desta região pode estar relacionado ao autocontrole, medo 

de entrega, ansiedade de queda, instinto de autoconservação e bloqueio da 

expressão sonora das emoções. Desta maneira, segundo Trotta (1999), o 3º 

segmento constitui-se “na principal sede de defesas narcísicas”(p.42). 

O pescoço é quem faz a ligação entre cérebro e coração, e, assim sendo, 

representa a integração simbólica entre razão e emoção. A palavra é o nosso 

principal instrumento e a melhor via de integração entre pensamento racional e 

emoção e é no pescoço que se localizam as cordas vocais por onde a fala é 

expressa. Desta maneira, os encouraçamentos dessa região podem dizer muito de 

uma dificuldade de expressão e integração entre razão e emoção.  

 

 

4º segmento: Torácico  

 

Inclui coração, pulmões, ombros, braços, antebraços, mãos, clavículas, costas, 

peito, glândulas mamárias, costelas, e toda musculatura da região peitoral e dorsal 
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superior. Tem como funções principais a identidade, afetividade e operacionalidade. 

É vista como a região fundamental na construção da identidade afetiva. Sobre isso, 

Trotta (1999) explica claramente:  

 
Segundo Reich, é a parte central da couraça, sendo a contenção 

respiratória um mecanismo genérico de supressão das emoções. A 

estruturação do ego apoia-se na aquisição do comando voluntário da 

musculatura e da função respiratória, mecanismo essencial para a 

preservação da vida. Por este motivo, e também por incluir o timo e as 

mãos, este segmento é considerado a sede da identidade. Devido à estreita 

correlação entre os sentimentos e as funções cardíaca e respiratória, o 

segmento torácico é também considerado o centro de nossa afetividade 

(p.43). 

 

O encouraçamento deste segmento está relacionado a distonias na 

musculatura do tórax, mãos e braços e a disfunções na mobilidade respiratória, 

como a contenção da respiração. Quando essa contenção se cronifica, dá origem à 

posturas respiratórias. Tais posturas podem ser inspiratórias ou expiratórias. Em 

ambas, há a presença do controle para evitar o contato com conteúdos emocionais 

angustiantes.  

Ao diminuir a amplitude da respiração, diminui-se a oxigenação e, com isso, a 

vitalidade e a carga energética. Assim, ao respirar profundamente, oxigenamos o 

corpo e possibilitamos um contato mais profundo com as emoções. Na postura 

inspiratória, o sujeito tem maior facilidade para inspirar, retendo o ar nos pulmões, 

expirando pouco, e não permitindo que o ar circule livremente. Uma correlação 

psicológica disto poderia significar a tentativa de se manter no controle, não 

permitindo uma renovação, com medo de se entregar e entrar em contato com a 

emoção que tenta evitar. O indíviduo com postura inspiratória tende a ter o 

predomínio de áreas hipertônicas. Já na postura expiratória há o predomínio de 

áreas hipotônicas e a facilidade maior está em expirar do que em inspirar. Nesta 

postura, há um receio de aumentar sua carga energética e, assim, aumentar o 

contato com suas emoções. 

A tensão na região dos ombros é um encouraçamento comum. Sobre isso, 

Britto (2004) comenta: “Quando é sentido um medo profundo e uma sensação de 

susto diante de uma ameaça contra a qual não se possa lutar ou escapar, os 

ombros se elevam de forma a proteger a área frontal do corpo” (p.81). Se a situação 

é muito intensa ou se continua a se repetir por um tempo, os ombros acabam não 
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voltando a posição original, permanecendo tensos. Desta forma, a tensão 

permanece, por mais que a ameaça externa termine. Este mecanismo, chamado de 

contração residual, colabora para a redução da operacionalidade dos braços e das 

mãos que tem suas potencialidades diminuídas por tal mecanismo.  

 

 

5º segmento: Diafragmático 

 

Engloba o diafragma, estômago, fígado, duodeno, pâncreas, visícula biliar, 

baço, rins, glândulas supra-renais, plexo solar e a musculatura diafragmática. O 

encouraçamento desta região manifesta-se por distonias no diafragma, diminuindo 

sua mobilidade e afetando também os órgãos correspondentes do segmento. A 

raiva, associada ao medo, é a principal emoção bloqueada deste segmento. Trotta 

(1999) comenta sobre isso no seguinte trecho:  

 
Existem dois tipos básicos de bloqueio. Um deles está ligado ao 

medo primitivo, de origem neonatal, associado à hostilidade reativa e à 

angústia de abandono e fragmentação. (...) O outro está ligado ao medo de 

punição e à angústia de castração, associado à hostilidade dirigida às 

figuras repressoras da sexualidade” (p.45). 

 

A amplitude respiratória, neste segmento, também é de grande importância. 

Quanto maior a amplitude respiratória, maior a carga energética e, assim, mais 

energia para agir no mundo. Ao respirar profundamente, o sujeito oxigena melhor o 

seu cérebro e, com isso, é capaz de usar melhor sua capacidade de criatividade, 

raciocínio e reflexão.  

Para falar também é necessário colocar o ar para fora. Ao respirar com mais 

amplitude, a projeção da voz também aumenta. Quando há uma contenção 

respiratória, o indivíduo se cansa mais rápido e fala baixo. Além disso, ao respirar 

mais profundamente, o vigor e a energia para a expressão emocional aumentam.  

 

 

6º segmento: Abdominal 

 

Composto pela região abdominal e seus órgãos internos, como intestinos 

grosso e delgado; lombar e toda a musculatura abdominal. Este segmento está 
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relacionado ao vínculo primitivo com a função materna. O cordão umbilical é o 

primeiro laço orgânico entre o corpo do bebê e o da mãe. Com o nascimento e o 

corte do cordão umbilical, o sujeito experimenta a separação dessa simbiose total 

com a mãe. Por este motivo, essa região remete a conteúdos relacionados ao tema 

original da separação. Tensões na região abdominal podem significar dificuldades 

de lidar com emoções primitivas e profundas, principalmente ligadas a função 

materna, podendo estar associadas a sensações de abandono, sentimentos de 

rejeição ou medo de afastamento. No adulto, essas sensações e emoções podem 

ser revividas em situações de separação afetiva. Um exemplo disso seria um casal 

que terminou uma relação amorosa e o indivíduo passa a ter cólicas ou problemas 

intestinais. O término da relação remete a sentimentos que não puderam ser 

elaborados.  

Este é um segmento intimamente relacionado ao sentimento de medo. O 

encouraçamento está geralmente ligado ao medo neonatal ou ao medo das 

sensações pélvicas. A musculatura abdominal pode estar flácida ou hipertônica e a 

barriga pode estar distendida ou contraída. Também é comum problemas intestinais, 

como prisão de ventre, cólicas ou diarréia. O intestino é um dos órgãos que 

responde mais rápido às sensações de medo, contraindo-se, e está intensamente 

ligado ao 5º segmento, já que “a pressão intra-abdominal é determinada pela 

tonicidade relativa do diafragma e da musculatura da parede abdominal” (TROTTA, 

1999, p.46). Um mecanismo de defesa geralmente associado à contração visceral é 

a ansiedade antecipatória. Antes de vivenciar uma situação na qual uma ansiedade 

é mobilizada, o sujeito contrai sua região abdominal, e, assim, pode gerar cólicas e 

constipações.  

 

 

7º segmento: Pélvico 

 

Compreende a região genital e seus órgãos, pernas, coxas, pés, bexiga e toda 

a musculatura desta região. Suas funções principais são a genitalidade, o 

embasamento postural (grounding) e a locomoção.  

O grounding é o principal conceito associado ao 7º segmento. É a capacidade 

do sujeito de se equilibrar no espaço que ocupa, de estar em contato com suas 

sensações corporais, com o ambiente e com as pessoas à sua volta. Por meio do 

movimento da região pélvica, o ser humano se locomove em direção a realização do 
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seu desejo. A angústia de castração, a ansiedade pré-orgástica e a ansiedade de 

queda também estão entre os principais conteúdos associados ao encouraçamento 

deste segmento. Segundo Trotta (1999): 

 
A intolerância às sensações de excitação dos genitais (angústia 

genital) e o medo de castração associados resultam numa contenção 

muscular, vegetativa e energética em toda a região pélvica, associada a 

raiva bloqueada de intensidade proporcional. Esta condição, além de afetar 

a pelve, afeta também todos os membros inferiores, até os pés, 

prejudicando o embasamento postural (abasia funcional) e a circulação 

energética (condição de anorgonia) (p.47). 

 

 

O caráter e os encouraçamentos vão se constituindo ao longo de todo o 

desenvolvimento infantil. As experiências de cada indivíduo são únicas e dependem 

de fatores socias, familiares e afetivos, porém, ao longo do desenvolvimento, 

existem fases em comum a todo ser humano. Tais fases foram descritas por Freud 

como: Fase Oral, Anal, Fálica e Genital. O estudo dessas fases é importante para a 

compreensão do processo de formação do indivíduo e de suas defesas de caráter e  

couraças. Apresentarei, a seguir, as quatro fases com um enfoque na abordagem 

reichiana.  

 

1.2.3  Fases do desenvolvimento na abordagem reichiana 

 
A constituição do psiquismo e a estruturação do caráter operam-se 

durante a infância e a adolescência, através de um conjunto de experiências 

afetivas, senso-perceptivas e cognitivas resultantes dos vínculos humanos 

que a criança estabelecer com as diferentes pessoas ao seu redor. Todas 

essas vivências resultarão na constituição de sua identidade psíquica e de 

sua estrutura de caráter.    

                                                               Trotta,1997. p. 1 
 

Fase Oral  (0 a 2 anos) 

 

• Etapa 1- Esquizo-Paranóide ou Fusional (Do nascimento até cerca de 3 

meses) 
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Nesta etapa, o bebê não diferencia o que é interno e externo, o que é fantasia 

e o que é realidade. Devido a sua função visual ainda pouco desenvolvida, o seio 

materno se confunde, visualmente, com seu nariz e boca, percebendo-os como algo 

unido. Ele não faz distinção entre o eu e o outro e, por este motivo, essa etapa é 

chamada de Fusional.  

O bebê e sua mãe vivem uma relação fusional, em que os dois são uma 

unidade. A mãe, neste momento, é o seio, o objeto de desejo que o nutre e sustenta. 

Ainda não há reconhecimento da figura materna. O seio é o primeiro objeto libidinal 

do bebê, que tem a boca como sua principal zona erógena nesta fase. É na boca 

que o bebê tem suas primeiras sensações, seus primeiros impulsos, 

experimentando o prazer e se relacionando com o mundo.  

O seio, neste período, é o principal referencial de sobrevivência para o bebê, 

que projeta nele tudo de bom e de ruim que lhe acontece. Klein (1935) introduziu o 

conceito de seio bom e seio mau, no qual o seio bom representa aquele gerado pela 

amamentação com investimento, onde há a satisfação de suas necessidades, 

dando-lhe prazer e conforto. Já o seio mau é a projeção de suas sensações ruins. 

Desta forma, o primeiro objeto libidinal é “cindido (esquizo) e surge então o medo de 

que o seio bom (objeto ideal) seja aniquilado pelo seio mau (objeto persecutório)” 

(TROTTA, p.27). Por isso o termo “esquizo-paranóide” proposto por Klein.   

Por não diferenciar o eu e o outro, o bebê, nesta fase, vive em uma sensação 

de onipotência constante. Há a fantasia de que é ele próprio quem o nutre, sustenta 

e produz o objeto desejado. À essa sensação de que o seio é um prolongamento de 

seu próprio corpo e produzido pela sua necessidade de mamar, Spitz chama de 

“focinho”. Durante a mamada, o bebê adormece, preservando a idéia de seio fundido 

e firmando-a durante o sono. 

 

• Etapa 2: Transicional ou Desfusional  (por volta de 4 a 7 meses de idade) 
O bebê, nesta etapa, começa a ter mais clareza do que é figura e do que é 

fundo. Começa a ver o contorno do seio e a se diferenciar do seio materno. Percebe que 

o seio é um objeto separado dele, porém, ainda não existe a idéia da mãe como algo 

diferenciado. Neste período, há a descoberta visual de suas próprias mãos e começa a 

perceber que ele emite sons diferenciados do ambiente externo.  

A percepção de que o seio é um objeto externo a ele causa-lhe frustração. 

Neste momento, descobre sua capacidade de controle da boca e iniciam-se o balbucio e 
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os movimentos com os lábios. Isso aparece como uma substituição da perda da ilusão 

anterior de onipotência.   

Neste período, surge o objeto transicional (a rigor, o substituto do seio), que 

pode ser um paninho, chupeta, dedo, brinquedo,etc. Um objeto que o ajuda a lidar com a 

percepção de que o seio é diferenciado dele. Inicia-se a capacidade de pinçar e pegar 

coisas com os dedos, indicando o início da estruturação do ego, dando a sensação de 

autonomia à criança.  

 

 

• Etapa 3: Depressiva ou Objetal Verdadeira (por volta de 7 meses a 1 ano de 

idade)  
Nesta etapa, o bebê percebe que o seio é da mãe. Passa, então, a ter 

expectativas de uma atenção integral da mãe. Quer atenção exclusiva e todas as suas 

vontades atendidas. Naturalmente, isso vai ser frustrado. Essa frustração vai gerar uma 

certa hostilidade em relação à mãe. Quando se sente gratificado, ama sua mãe. Quando 

é frustrado, a odeia. A raiva se torna ódio da mãe. Em princípio, é uma etapa natural em 

que tudo é muito intenso, onde há ou amor, ou ódio. A criança desenvolve, então, a 

noção de que não pode ter tudo a todo o momento.  

A mordida também é uma expressão de agressividade do bebê. A raiva oral é 

a raiva sentida e expressa quando as demandas orais não são atendidas. A demanda 

oral, por excelência, é uma demanda por nutrição afetiva, podendo vir com o seio ou com 

a mamadeira. Quando tais demandas não são satisfeitas, a raiva oral aparece, por 

exemplo, na expressão da mordida.  

Neste período, há a introdução do terceiro: um outro foco de interesse que 

disputa a atenção da mãe, como o pai, um irmão, o trabalho, etc. A dependência da mãe 

vai diminuindo, podendo ser caracterizado pelo processo de desmame.  

 

 

• Etapa 4: Resolutiva ou Emancipativa (por volta de 1 a  2 anos de idade) 
Esta etapa é caracterizada por uma maior independência da mãe, com a 

aquisição da linguagem e da locomoção, começando a engatinhar e andar. Isso aumenta 

sua autonomia na medida em que a criança pode decidir a distância que quer ter da mãe. 

Neste período, aprende-se o conceito de Não, que, para Spitz, é o terceiro organizador 

psíquico. A aquisição da linguagem proporciona uma ampliação dos vínculos. A medida 
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em que a criança começa a falar, começa a ampliar seu relacionamento com outras 

pessoas. Assim, há a continuidade de uma gradativa emancipação da mãe.  

O conceito de Eu é adquirido, dando a noção de individualidade. Sua 

identidade primária é formada e a criança passa a perceber sua existência individual.  

 

 

Fase Anal (2 a 4 anos) 

 

A fase anal é caracterizada pela zona erógena anal, em que as fezes adquirem 

uma função simbólica na relação com a função materna. A criança desenvolve o controle 

dos esfíncteres e o reflexo gastro-cólico, em que a criança come e evacua em seguida, 

vai se perdendo. O ato de defecar fica associado a colocar para fora algo que foi recebido 

da mãe, já que é a mãe a primeira a lhe fornecer alimento. Simbolicamente, o movimento 

de expelir algo que veio da mãe pode significar, para a criança, a expulsão da própria 

mãe. Essa sensação de expelir e se afastar da mãe pode ser muito angustiante.   

Reich não considera a fase anal uma etapa natural do desenvolvimento 

libidinal, pois seria algo que viria do ambiente externo. A fase anal só tem essa 

importância pois a família e a sociedade colocam esse peso quanto ao controle dos 

esfíncteres.  

 

 

Fase Fálica (4 a 5 anos)  

 

Nesta fase, há a diferenciação entre os sexos por meio da presença ou 

ausência do pênis. Este pode estar associado, nos meninos, a um complexo de 

castração, com um medo de perder o pênis. Já nas meninas, há o ingresso no Édipo e 

uma troca de objeto libidinal, saindo do foco da mãe para o pai. É nesta fase que as 

crianças começam a se tocar e descobrir suas diferenças anatômicas.  

O Complexo de Édipo fica presente nesta fase, tanto para a menina quanto 

para o menino, em que os impulsos libidinais são projetados no sexo oposto. O Édipo 

demonstra à criança que há limite em seus desejos e que não se pode ter tudo o que 

quer.  A interdição é necessária, porém a maneira como é feita é de extrema importância. 

É preciso um equilíbrio, sem que haja permissividade ou repressão excessivas.  

Na fase de latência, há uma renúncia aos sentimentos ligados ao desejo pelo 

pai ou pela mãe, mas esses sentimentos permanecem ativos incoscientemente. Um 
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exemplo disso seria um menino que se apaixona pela professora ou por uma atriz da 

televisão. Esse período de latência só ocorre por conta da repressão da sexualidade 

infantil. Há uma intensificação dessa repressão. Para Reich, esse período não seria 

natural.  

Ocorre, nesta fase, a integração entre impulsos afetivos e sensações genitais. 

A repressão faz uma cisão entre estes. A criança, nesse período, é cheia de vitalidade e 

muito sexualizada. Quando a família se depara com estas situações, tende a reprimir a 

vivência da sexualidade infantil, que vem como forma de perda do amor dos pais. Esta 

atitude estaria refletindo uma dificuldade da própria família com suas próprias questões 

sexuais infantis, como veremos mais adiante.  

 

 

Fase Genital (puberdade)  

 

É nesta fase que surgem as transformações anatomico-fisiológicas que 

caracterizam a puberdade. É um período de intensa concentração de energia libidinal nos 

genitais devido ao amadurecimento do aparelho sexual. As diferenças anatômicas já são 

compreendidas racionalmente e há um melhor entendimento sobre o ato sexual, que se 

torna uma possibilidade real.  

 

Após ilustrar um pouco da teoria reichiana, tentarei apresentar, com este 

enfoque corporal, o tema da educação e de possíveis maneiras práticas de estimular um 

desenvolvimento saudável nas crianças. 
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2. PENSANDO SOBRE A EDUCAÇÃO  

 

2.1 A educação em W. Reich 
 

 

Fui acusado de ser um utopista, de querer eliminar do 

mundo a insatisfação e salvaguardar apenas o prazer. 

Entretanto pus o preto no branco ao afirmar que a 

educação convencional torna as pessoas incapazes para 

o prazer - encouraçando-as contra o desprazer.    

                                               

                                                    Wilhelm Reich  

 

 

Reich não se restringiu a uma única área de conhecimento. Por sua atitude 

otimista e sua crença na possibilidade de maior felicidade humana, se colocou na 

luta em todas as frentes que pudessem alcançar este objetivo. Uma delas foi a 

educação. Desde o início de seus escritos é possível notar uma preocupação com a 

área educacional. Através do estudo da sua obra, podemos identificar três conjuntos 

de idéias. Contudo, é válido salientar que estas idéias foram se transformando em 

um processo contínuo de elaboração e maturação, e não de forma repentina e 

aleatória.  

O primeiro conjunto de idéias se caracteriza pela convivência entre o 

referencial freudiano e o início das concepções reichianas. Baseado em um 

pensamento Freudiano, defende a profilaxia das neuroses, visando um “caminho 

ótimo” entre frustração e satisfação pulsional. Nesse período, o tema sobre 

educação foi abordado em duas obras: no livro “O caráter impulsivo” (1925) e em um 

artigo dedicado especificamente a este tema, “Os pais como educadores: a 

compulsão a educar e suas causas” (1926).  

Em “O caráter impulsivo”, no tópico “influências da educação”, Reich analisa as 

interferências da educação na formação do caráter a partir do que denomina 

“frustração pulsional”, que segundo ele é necessária desde que em graus toleráveis. 

Sobre isso Matthiesen (2005) comenta que é necessário 

 
 estar atento à forma pela qual se instaura a relação educacional, 

salientando que a formação do caráter não depende apenas do fato ‘de a 

pulsão e a frustração chocarem-se uma com a outra, mas também da 
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maneira como isso acontece’. São, portanto, fundamentais: a fase na qual a 

pulsão é frustrada; a frequência e intensidade das frustrações; as pulsões 

contra as quais a frustração é principalmente dirigida; a correlação entre 

indulgência e frustração; a atitude da criança para com os pais no momento 

da frustração; o sexo do principal responsável pela frustração, entre outras 

coisas, a fim de que não se instaure uma patologia (p.88). 
 

  Reich aborda, então, quatro possíveis maneiras de educação infantil a partir 

da relação entre frustração e satisfação pulsional. Na primeira forma de educação, 

segundo ele a mais adequada, ocorrem frustração e satisfação pulsional parciais, ou 

seja, há uma ação educacional frustrante, porém sem uma completa inibição 

pulsional. Já na segunda forma o mesmo não acontece. A frustração, aplicada 

massivamente, torna-se excessiva e cria condições para a formação de caráteres 

inibidos. Na terceira, ocorre o inverso. Há uma extrema atitude permissiva que pode 

gerar o surgimento de caráteres com baixa capacidade de autocontenção. Por fim, 

na quarta forma educacional, uma atitude amplamente permissiva é seguida por 

uma frustração intensa e traumática. Reich, com base em casos atendidos na 

Clínica Psicanalítica de Viena, achava que esta última forma de educação infantil 

poderia desempenhar um papel importante no aparecimento de caráteres 

impulsivos. 

Vale ressaltar que Reich afirma ser necessária a contenção externa por parte 

do educador. Assim, sustenta que a frustração, desde que em um grau tolerável, é 

importante, na medida em que colabora para o desenvolvimento infantil e o êxito em 

termos educacionais. O autor também enfatiza a importância de se ter coerência no 

processo educativo, onde a contenção externa deve ser progressiva, contínua e 

consistente, não oscilando entre ausência e presença massiva. Reich, portanto, 

entende a boa ou má educação por meio de uma visão quantitativa a partir do grau 

de satisfação/ frustração pulsional e visa um “caminho ótimo” entre elas. Desta 

forma, o erro educativo estaria no exagero ou na falta de frustração da criança, 

decorrentes das práticas educativas.  

Aos 29 anos, em 1926, Reich escreveu o artigo “Os pais como educadores: a 

compulsão para educar e suas causas”. Como o próprio título anuncia, o artigo 

mostra uma preocupação com possíveis exageros nas práticas educativas. Reich 

parece ter, neste artigo, a intenção de esboçar uma psicologia do educador, 

procurando compreender os motivos inconscientes que guiam as atitudes educativas 

repressoras. Desta forma, enuncia algumas possíveis fontes geradoras da 
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compulsão para educar. Uma delas seria a própria patologia do educador 

produzindo, assim, frustrações desnecessárias no educando. Sobre isso, Reich 

(1926) explica: 
 

  (...) os pais, diante de qualquer manifestação instintiva da 

criança, “recordam” os seus próprios desejos infantis reprimidos, e as 

instâncias instintivas da criança representam um perigo para a subsistência 

das próprias repressões. Ora, esse perigo é impedido à custa de proibições 

educativas que exibem claramente os traços característicos da compulsão 

para educar (p.14-15). 

 

Outra possibilidade seria, segundo Reich, a tendência que existe nos pais a 

zangarem-se com aquele que os colocou na situação desconfortável de sentir a 

própria ignorância ou conteúdos afetivos inconfessos. Também existiria, como outro 

motivo da compulsão para educar, uma “ambição insatisfeita”. Neste caso, o 

educador se sente obrigado “a fazer alguma coisa, a educar, ainda que nada haja a 

educar, e que sente como ofensa pessoal, como um testemunho negativo da sua 

arte educativa, que sua vítima não se comporte de modo ‘adulto’ ”(REICH,1926, 

p.17). Assim, surgem os famosos “senta direito”, “fique quieto, “saia daí”, “não 

mexa”, “diga bom dia”, “não se suje”, “venha cá”, “sorria”, “fale baixo”, e assim 

sucessivamente. Como aponta Reich: “Não há razão para espanto se crianças 

saudáveis reagem violentamente diante desse tipo de tratamento” (REICH,1926, 

p.17).  

Por fim, um outro motivo gerador da compulsão para educar estaria 

relacionado à infância do educador, possivelmente com a presença de uma 

dinâmica reparatória. Assim, uma eventual experiência de frustração infantil pode 

ser a razão para a vontade de educar. Reich (1926) comenta sobre isso no seguinte 

trecho:  
 

  O desejo de corrigir a própria infância é provavelmente um 

dos motivos mais típicos da vontade de educar. Mas para a mentalidade 

primitiva, inconsciente, corrigir a própria meninice só pode significar vingar-

se, de modo que a vontade educativa comporta em si uma compulsão 

sádica para educar fundamentada no inconsciente (p.17). 

 

Em “Os pais como educadores: a compulsão para educar e suas causas”, 

procura alertar sobre toda a frustração desnecessária que possa ocorrer no 
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processo educativo. Contudo, não deixa de frisar a importância de se ter algumas 

frustrações, que, segundo ele, são inevitáveis em qualquer organização social. 

Reich (1926), portanto, compreende a frustração necessária como “somente aquelas 

que têm por objeto controlar e canalizar os instintos da criança que representariam 

um impedimento para sua adaptação à sociedade” (p.13). 

Nesta primeira fase de Reich, podemos perceber também a crença numa 

crueldade natural da criança. Tal crença, no entanto,  não se mantém no 

desenvolvimento posterior de sua obra, passando a considerar a crueldade como 

“um efeito secundário da não realização de uma camada mais profunda de 

sociabilidade” (ALBERTINI, 1994, p.64). Outra posição tomada pelo autor, que 

também cairá em desuso no restante de sua obra, é a aceitação da tese freudiana 

de inevitabilidade da neurose. Em boa parte de sua obra posterior, defende uma 

posição contrária, acreditando na possibilidade de desenvolvimento sadio 

dependendo das condições sociais.  

Ao contrário de Freud, Reich acredita na possibilidade de encontrar formas 

educativas que ao menos minimizem a neurose e investe nessa idéia. Nesse 

sentido, procura investir na promoção da saúde, se colocando na luta contra o 

excesso educativo. Sobre isso, comenta:  

 
 Devemos pensar que a primitiva força vital, a qual a compulsão para 

educar pretende dominar, foi capaz de criar cultura. É lícito outorgar-lhe 

uma ampla margem de confiança. Será excessivamente ousado declarar 

que a vida sabe criar melhor do que ninguém as suas necessárias formas 

de existência? (REICH, 1926 p. 23-24) 

 

Posteriormente, percebe-se uma mudança em alguns de seus pensamentos. 

Há um abandono das teses freudianas e uma afirmação das concepções reichianas. 

Nesta fase, o pensamento reichiano defende que a infelicidade humana não se 

origina no próprio homem, e nem sua relação com a cultura é, em sua natureza, 

conflituosa. Defende, portanto, que o mal é externo, vindo da herança patriarcal, da 

estrutura social capitalista, etc. Passa, então, a negar a existência de uma pulsão 

destrutiva, considerando o ser humano capaz de auto-regulação. Há nessa 

concepção uma confiança na racionalidade da natureza instintiva, no animal 

humano.  

Essa idéia já aparece timidamente na fase final do artigo “Os pais como 

educadores: a compulsão para educar e suas causas”, no qual defende que a vida, 
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em si, é sábia, criando “melhor do que ninguém as suas necessárias formas de 

existência” (REICH, 1926, p.24). Sendo assim, “uma sociedade que permitisse o 

pleno desenvolvimento dessa racionalidade instintiva não correria o risco de ser por 

ela aniquilada, uma vez que, em si mesma, ela não é anti-social” (ALBERTINI, 1994, 

p.69). Consequentemente, também não precisaria criar mecanismos para controlá-

la. Um ciclo de retroalimentação se estabelece, onde a própria moral social-sexual 

repressora gera destrutividade e para a qual terá, ela mesma, que criar, em seguida, 

mecanismos de controle e repressão. Reich, então, passa a combater as propostas 

educacionais autoritárias e o grau de intervenção exagerado. 

Na década de 40, é possível notar, de Reich, um crescente interesse pelo 

estudo da criança. Neste período, nasceu seu terceiro filho, Peter, em 1944, que 

parece ter o mobilizado profundamente. Reich passou a observar muito seu filho e 

sua infância, e deslocou seu olhar em relação a esperança de transformação, saindo 

do adulto para o recém-nascido. A partir de então, passa a tentar realizar o projeto 

de prevenção da neurose por medidas que recaiam sobre a gestação e o parto.  

Reich combate as propostas autoritárias e o grau exacerbado de intervenção, 

acreditando numa auto-regulação natural da criança, ou seja, uma crença no 

potencial humano para a vivência da criatividade, liberdade e responsabilidade. 

Assim, acredita ser necessário educar o educador, para que este atue com 

intervenções educacionais-terapêuticas, chamadas por ele de primeiros socorros 

orgonômicos. Desta maneira, o educador passa a estar preparado para intervir 

rapidamente, a fim de tentar evitar a cronificação de bloqueios.  

Segundo Reich, o grau de saúde do educador vai interferir no tipo de educação 

dada por ele. Em Children of the Future (1950/1984), Reich (apud ALBERTINI,1994, 

p.77) afirma: 
 

 A estrutura daqueles que prestam os primeiros socorros infantis é 

muito importante. Se uma pessoa é emocionalmente bloqueada, ela estará 

propensa a desenvolver toda espécie de idéias errôneas sobre como a 

criança deveria ser, ou sobre o que fazer na ocorrência de bloqueios 

emocionais (p.65). 

 

O bom estado emocional do educador é, segundo o pensamento reichiano, 

“um pré-requisito para um contato sensível sintonizado com a criança” 

(ALBERTINI,1994, p.77). Um educador saudável, que não transfira para a criança 

seus bloqueios e tabus, que não bloqueie suas pulsões, criatividade, liberdade e 
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sexualidade, precisa estar consciente de si “já que uma ‘educação de acordo com a 

economia sexual é absolutamente impossível enquanto os educadores não 

estiverem libertos de atitudes inconscientes ou, pelo menos, não tenham aprendido 

a conhecê-las e a controlá-las’ ” (REICH, apud MATTHIESEN, 2005, p.99). Desta 

maneira, em sua primeira fase, Reich acredita, assentado no pressuposto 

Freudiano, que o educador deveria iniciar-se na psicanálise, não apenas 

teoricamente, mas também experimentando em si próprio, trabalhando suas crenças 

e bloqueios inconscientes e suas atitudes neles baseadas. Para que se possa, com 

tranquilidade, assistir às manifestações naturais da criança, é importante, segundo 

Reich, educar o educador, pois “diante de manifestações pulsionais das crianças, o 

educador recorda os seus próprios desejos reprimidos e proibições educativas de 

que foi alvo” (MATTHIESEN, 2005, p.99). 

 

 

2.2  A educação como prática da liberdade 

 

 
“(...)Tu obrigas-me a ouvir,  

Quando eu quero falar,  

Obrigas-me a dizer,  

Quando eu quero escutar,  

Se eu vou a descobrir,  

Faz-me decorar...                                  

E a luta, professor,  

A luta em vez do amor...  

Mas, enquanto tua voz zangada ralha,  

Tu sabes, professor,  

Eu fecho-me por dentro,  

Faço uma cara resignada,  

E finjo, finjo  

Que não penso em nada... 

Mas penso!  

Penso em como era engraçada  

Aquela rã que esta manhã ouvi coaxar  

Que graça tinha  

Aquela andorinha, que no céu eu vi passar! (...)” 

                                       Cecília Meireles  
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2.2.1 Uma breve trajetória pela história da educação  

 

Primitivamente, antes do surgimento da escrita, a educação estava limitada ao 

conceito de sobrevivência das tribos. Os mais jovens aprendiam de seus anciões as 

atividades que eram necessárias à sua sobrevivência (pesca, caça, etc). Com o 

surgimento das lendas, do folclore, das canções, o conhecimento passou a ser 

transmitido por um indivíduo que “representava” a cultura da tribo, um sacerdote 

primitivo. Durante este período, toda o conhecimento era transmitido oralmente. 

Com o surgimento da linguagem escrita no Egito Antigo (por volta de 2000 

A.C.), a educação era privilégio de poucos. Apenas uma elite de escribas, 

sacerdotes e nobres aprendiam a ler e escrever. Surgem, neste período, as grandes 

livrarias e a educação está vinculada à religião. 

A educação na antiguidade se distanciava muito do que hoje entendemos por 

educação. Na Atenas Clássica, por exemplo, a educação era privada, as primeiras 

academias de Platão eram espaços de reflexão, conversação e experimentação 

livre. Por outro lado, a educação em Esparta era pública, mais parecida a uma 

instrução militar. O estado se desfazia daqueles que não alcançavam níveis 

esperados. Havia classes obrigatórias, fortes castigos e modelagem da conduta 

através da dor e do sofrimento.  

Posteriormente, com a ascensão do Império Romano, houve uma absorção da 

cultura grega. A educação era privada mas acessível a uma parcela maior da 

população. Neste período, a progressão do indivíduo dentro do sistema educacional 

é semelhante ao modelo atual. Havia etapas em que a criança progredia de acordo 

com seu desenvolvimento, sem qualquer relação com sua idade. Diferentemente do 

que ocorria na Grécia Antiga, em Roma era comum a mulher ter acesso à educação. 

Com o fim do Império Romano por volta do ano 500, a educação passou a 

estar nas mãos da igreja católica, pelo menos no mundo cristão ocidental. 

Inicialmente, a educação na Idade Média limitava-se ao ensino do latim, transmitido 

aos estudantes do clero e à nobreza. A partir do século XII, a educação era mais 

diversificada e de acesso a uma parcela maior da população. Surgem as 

Universidades (que nada se assemelham ao conceito atual) como locais onde a 

educação era regida por princípios religiosos e guiada para o treinamento de 

clérigos, e a educação gratuita, porém básica, para uma parcela de crianças que 

não podiam pagar as taxas impostas pela Igreja. 
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No séc XVIII, durante o período conhecido como Despotismo Esclarecido, 

surge o conceito de educação pública, gratuita e obrigatória. A escola, como hoje a 

conhecemos, nasce no final do sec XVIII e princípios do sec XIX na Prússia, com o 

objetivo de evitar as revoluções liberais que ocorriam na França. Os Monarcas 

optaram por adotar certas medidas liberais para satisfazer o povo, mas sem se 

desfazer do regime absolutista, na politica do “dar os anéis para não perder os 

dedos”.  

A escola prussiana se baseava na forte divisão de classes e castas. Sua 

estrutura, herdeira de modelo Espartano, fomentava a disciplina, a obediência e o 

regime autoritário. Assim, formava um povo dócil e obediente, adequado às guerras 

que assolavam a Europa naquele período. Nos anos que se seguiram, Napoleão se 

utilizou do mesmo modelo para formar um modelo de “cidadão francês”, leal a seu 

imperador e  a sua nação. O sucesso do modelo educativo bem sucedido se 

propagou rapidamente pelo mundo ocidental, na medida em que educadores de 

outros países viajavam a Prússia em busca deste novo “conhecimento”. Dessa 

forma, o modelo estabelecido na Europa, baseado no discurso de que todos 

deveriam ter acesso à educação, se expandiu a nível internacional.  

Neste contexto, a escola como a conhecemos hoje, surge em um mundo 

positivista guiado pela economia industrial, onde a meta sempre é a obtenção de 

maiores resultados observáveis possíveis com o menos esforço e investimento. A 

escola, financiada por empresários industriais do séc. XIX, como Ford, se tornava a 

resposta ideal à necessidade do operariado. Por um lado, a escola se tornava um 

local em que seriam criados os trabalhadores do futuro (inteligente, capacitado, 

adequado ao ritmo da produção industrial), por outro lado, a escola também era uma 

solução, na medida em que se tornou um local onde as crianças podiam ser 

deixadas durante a jornada de trabalho de seus pais. 

Assim, a educação se transformou em um instrumento de formação de 

trabalhadores adequados ao sistema social, uma ferramenta que tem como objetivo 

a manutenção desse sistema, dessa cultura, conservando a estrutura atual da 

sociedade. Este é o modelo de educação tradicional vigente nos dias atuais. 

O modelo de produção industrial em linha de montagem era perfeito para a 

escola. A educação de uma criança era comparável à manufatura de um produto e, 

da mesma forma, necessitava de uma série de passos determinados numa ordem 

específica, separando as crianças por gerações em graus escolares. Em cada 
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etapa, seriam trabalhados conteúdos determinados, minuciosamente analisados por 

um especialista, que assegurariam seu sucesso. 

Este sistema originado no inicio do século XX, conhecido de Administração 

Cientifica, ou Taylorismo, foi aplicado na indústria, na escola e no exército da 

maioria das nações ocidentais, um sistema baseado nessas “linhas de 

montagem”. “Nosso problema para a compreensão da escolarização obrigatória tem 

sua origem num fato inoportuno: o dano que faz em uma perspectiva humana é um 

bem em uma perspectiva do sistema”. (A Educação Proibida, 2012.) 

 

 

2.2.2 Um olhar geral sobre a educação 

 

Nos dias atuais, as crianças estão sendo levadas para a escola cada vez mais 

cedo e  
 

(...) submetidas ao peso da responsabilidade com horários, datas, 

prazos, critérios externos de avaliação. Isto significa que gradativamente, as 

brincadeiras vão cedendo espaço para as avaliações; os jogos infantis às 

competições; o riso espontâneo às ruguinhas de preocupação e ansiedade, 

e ainda, a substituição do movimento pela imobilidade na cadeira da escola 

e limites físicos bem definidos da área escolar. (BACRI e SOARES, 2004) 

 

As crianças recebem ordens a todo o momento: “Sente-se direito”, “silêncio”, 

“tire as mãos daí”, “não chore”, “fiquem quietos”, “prestem atenção”, “fale baixo”, etc. 

São inúmeras as ordens e normas impostas pelos educadores, que tolhem a 

naturalidade, criatividade e liberdade da criança, instaurando bloqueios e posturas 

nada naturais de obediência e submissão. É preciso pedir permissão ao professor 

para poder fazer suas necessidades fisiológicas e são impostas inúmeras regras que 

definem o que os alunos podem ou não fazer, sem que eles entendam os devidos 

motivos. As crianças são educadas a seguir as normas impostas sem questionar, 

obstruindo também sua capacidade crítica e produtiva, passando somente a 

reproduzir as normas, pensamentos e informações que lhes são passados.  

A criança modelada, reprimida, condicionada e sem liberdade é forçada a ficar 

quieta, em silêncio, enquanto seus impulsos pedem por ação, movimento e som. 

Seus olhos se focam sem interesse no professor que despeja em sua fala e no 

quadro negro informações das quais não entende por que precisa saber e não são 
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coerentes com aquilo que tem vontade de fazer e aprender. Por horas é forçada a 

ficar nesta mesma posição enquanto seus pensamentos, que parecem focados na 

aula, na verdade voam por lugares interessantes e cheios de curiosidade. Neil 

(2010), no seguinte trecho, descreve de forma clara a criança educada sem 

liberdade: 
 

Senta-se a uma carteira monótona de monótona escola, e mais tarde 

senta-se a uma escrivaninha ainda mais monótona de um escritório, ou no 

banco de uma fábrica. É dócil, disposta a obedecer à autoridade, medrosa 

da crítica, e quase fanática em seu desejo de ser normal, convencional e 

correta. Aceita o que lhe ensinaram quase sem indagações, e transmite a 

seus filhos todos os seus complexos, medos e frustrações (p.89).  
 

Definiu-se que os objetivos escolares tem de ser possíveis de medir, observar 

e quantificar. Deste modo, procurou-se regras para isso. Assim, foram criadas as 

qualificações, as provas e suas respectivas notas dentro de um esquema de regras 

quantitativas, com uma única lógica: comparar. Comparar sujeitos e sua 

aprendizagem, dentro de uma escala padrão. Mas como comparar se cada sujeito é 

único e singular? Através deste sistema, o aluno se torna um número, uma letra, 

uma quantificação. Ele se torna sua nota. Estimula-se, assim, a competição entre as 

crianças e os sentimentos de “vencedor” e “perdedor”, “bom” e “ruim” em relação a 

algo que, em essência, não é quantificável, pois é particular e único. “Todo mundo 

fala de paz mas ninguém educa para a paz. As pessoas educam para a competição 

e a competição é o princípio da guerra.” (A Educação Proibida, 2012.) 

A educação escolar está baseada na premissa de que todos devemos saber o 

mesmo, apesar de que, adultos, não sabemos todos os mesmos conteúdos nem nos 

dedicamos as mesmas atividades. Mas na escola todos tem que querer fazer a 

mesma coisa e faze-la igualmente bem. “Nós dizemos que nas escolas 

convencionais a aprendizagem é preventiva. ‘Senhora, para quê serve isso?’ e a 

professora lhe diz: ‘Ah, algum dia você pode precisar’.” (A Educação Proibida, 2012.)  

A partir do momento em que é obrigada a fazer algo que não é do seu interesse, não 

lhe parece interessante e não quer, mas é obrigada a fazer, a criança começa a 

perder a conexão com seus recursos próprios, com sua força vital. “O aluno, ao 

adentrar a sala, reprime seus sentimentos e experiências corporais descobertas no 

cotidiano, desvinculando a emoção da ação. Retorna-se à educação fracionária, que 

visa formar partes do ser.” (SCARPATO, 2001. p.59) 
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A escola tradicional, além de não permitir espaço suficiente para a exploração 

da criatividade e naturalidade, também tolhe o ato de pensar e refletir criticamente, 

dando aos alunos informações prontas e mastigadas a serem memorizadas e 

copiadas no caderno. O currículo escolar é cristalizado, dado ao professor de 

maneira pronta e fixa, com a necessidade de ser seguido e cumprido à risca. Não há 

espaço para criação, tanto dos alunos quanto dos professores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem flexibilidade curricular, os professores são forçados a seguirem um 

caminho educacional que não abrange o contexto do aluno, seu tempo e seus 

interesses, tornando as aulas mecânicas e engessadas, sem a liberdade para a 

criação e construção conjunta de conhecimentos com os educandos. O aluno só 

reproduz o que foi lhe dito em sala de aula, não exercitando seu poder de invenção 

e reflexão, não questionando o que é aprendido, mas simplesmente gravando em 

sua memória e reproduzindo no papel.  

De tal forma, a escola torna-se um espaço de repetição de verdades 

naturalizadas e institucionalizadas, seguindo um caminho rígido na construção das 

aulas e do aprendizado. Em uma análise foucaultiana, é possível compreender que 

a escola, além de ter como função a transmissão de determinados saberes, também 

se caracteriza como um espaço de disciplinarização de corpos, criando  

normatizações que docilizam, como por exemplo: compostura, pontualidade, 

obsessão pela ordem, hierarquização entre saber formal e informal, distribuição dos 

fazeres em uma determinada e regulada espaço-temporalidade, a imposição de ficar 

sentado em uma carteira sem a possibilidade de mexer seu corpo com 
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espontaneidade e naturalidade, além da estrutura arquitetônica da escola que 

permite vigiar os alunos a todo o momento. 

A sociedade disciplinar inaugura uma nova prática de controle que não se 

sustenta mais com ameaças de morte e nem pelo uso da força física. São 

instauradas forças de panoptização1, em que o controle se dá pela vigília. Todos são 

vigiados e se tornam vigias. A arquitetura da escola propicia esse tipo de controle, 

havendo, por exemplo, nas portas das salas, janelas para que todos possam vigiar o 

que acontece ali dentro. Hoje em dia, além da vigilância propiciada pela arquitetura e 

pelos inspetores ali presentes, são utilizadas também câmeras de segurança 

espalhadas pelas escolas, que filmam e controlam os passos dos alunos. Qualquer 

movimento instituinte, ou seja, que vai contra o que está instituído e normatizado, é 

controlado e domado pela forças instituídas. Desta maneira, as crianças vão se 

encouraçando, enrijecendo seus músculos na tentativa de conter seus impulsos 

naturais, tornando-se obedientes, reprodutivas, presas a cadeira, silenciosas e 

quietas.   

É preciso, contudo, compreender que as normas são necessárias para o 

desenvolvimento dentro de uma sociedade. Porém, é importante atentar para a 

maneira como isso será conduzido e os tipos de normas estabelecidas. Bacri e 

Soares (2004) ilustram esta questão, de maneira clara, no seguinte trecho:  

 
Neste sentido, percebemos o problema não nas regras, mas sim em 

seu uso, afinal, quando o aluno é, em nome do cumprimento das normas, 

cerceado na sua capacidade de se expressar de forma espontânea e com 

isso não consegue divulgar aos seus pares suas opiniões, então esta 

normalização de conduta social tem como finalidade única o controle e a 

domesticação de corpos e mentes. (...) As normas, os rigores do 

cumprimento e estabelecimento da disciplina não podem sufocar, 

constranger ou amedrontar a criança, devem organizar a convivência, ser 

um ponto de aprendizado quando se estabelece como garantia de que 

todos os envolvidos possam manifestar suas opiniões, serem vistos e 

ouvidos. (p.2) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Panóptico: A cristalização de um poder que tudo observa, controla e pune. Surgiu com a descoberta, por 
Bentham, de uma arquitetura de vigilância. Foucault (1978) fala sobre Panóptico além de seu aspecto 
arquitetônico, pois o panóptico se torna uma lógica de poder, fazendo-se presente nas lógicas institucionais 
e na maneira como estas se comportam, vigiando uns aos outros e a si mesmos todo o tempo. A sociedade 
se tornou panóptica a medida em que o panóptico se tornou uma eficiente forma de controle em que tudo é 
vigiado e punido se não for de acordo com as regras impostas pelas instituições.  
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O sistema educativo funciona como um sistema de exclusão social. A escola 

determina quem vai chegar à universidade e assim, poder fazer parte de uma elite 

que domina as empresas e os sistemas de produção, comunicação e etc. Os outros, 

não selecionados pela escola, estão destinados a um trabalho mais precário pelo 

fato de não possuírem um diploma que os “credencie” a exercer outro tipo de 

atividade.  

Não se pode esquecer de que a educação é para as crianças. Então é 

importante pensar em quais são as suas necessidades, e não quais as 

necessidades dos adultos. A criança é curiosa e criativa em sua essência. Quer 

aprender e conhecer o mundo. 

A “educação libertadora”, termo usado por Paulo Freire, fala de uma educação 

com caráter libertador, capaz de tornar o sujeito crítico e reflexivo, atuante na 

sociedade, transformando sua realidade de maneira consciente, crítica e criativa.  

Freire acreditava no ensino como algo que surgia de dentro para fora, e não como 

somente uma transmissão de conhecimento. Ele propõe uma pedagogia baseada no 

diálogo e na liberdade, em que o conhecimento é adquirido de forma participativa 

em uma relação horizontal entre professor e aluno, e não mais verticalizada, como 

na educação tradicional, onde o professor é quem retém o conhecimento e deposita 

no aluno um saber já elaborado.  

É importante haver diálogo em uma aula libertadora, uma troca entre professor 

e aluno, onde ambos constroem juntos o conhecimento. Os textos lidos e as 

matérias estudadas devem estar vinculadas ao contexto do aluno e ao contexto em 

que o conhecimento foi produzido. A escola tradicional trata os saberes como 

necessários para alcançar um objetivo específico, como passar no vestibular. Na 

escola libertadora, o aluno compreende a importância real de se ter tal 

conhecimento naquele momento de sua vida, percebendo o contexto social em que 

foi produzido e que existem paradigmas por trás de todos os domínios estudados.  

Freire acredita ser importante que os professores busquem conhecer melhor as 

histórias de vida de seus alunos e seus contextos sociais, para que assim possa 

haver uma relação dialógica contextual em que o aluno e o professor constroem 

juntos o conhecimento de maneira crítica e participativa. O professor libertador 

aprende com as experiências dos alunos, assim como os alunos aprendem com sua 

experiência. Há uma troca de informações entre alunos e professores e a 

aprendizagem se dá de maneira ativa, reflexiva e criativa.  



35 

 

É preciso reconhecer a criança com todo seu potencial, sua imaginação, 

criatividade e poder de transformação. Enxergar as crianças como cidadãs com 

capacidade de pensar por si própria e traçar novos caminhos. Como Adora Svitak 

comenta em sua palestra no TED, é preciso acreditar na criança como um ser 

responsável capaz de um olhar crítico e capaz de promover mudanças, e haver uma 

troca recíproca entre crianças e adultos a partir de um diálogo horizontal. 

Demonstrar fé na criança e permitir que ela se desenvolva em toda sua plenitude, 

explorando sua criatividade e capacidade de reflexão crítica do mundo é 

extremamente importante para a construção de um ser autônomo capaz de lidar 

consigo mesmo e com o outro de maneira saudável. 

 

2.2.3  Neil e a escola Summerhill 

 

Neil foi um pedagogo e fundador da escola Summerhill, que defendia uma 

educação baseada na liberdade. Neil e Reich eram muito próximos, tanto na relação 

pessoal quanto profissional. É possível traçar muitas semelhanças entre as teorias 

de ambos, como a crítica ao autoritarismo na educação e a intensa crença no 

potencial humano para a vivência da liberdade, responsabilidade e criatividade. 

Em sua escola, fundada em 1921 na aldeia de Leiston em Suffolk, Inglaterra, 

os alunos podem escolher se querem assistir as aulas ou brincar e são os próprios 

alunos, em uma assembléia geral junto ao corpo docente, que, em votação, criam as 

normas escolares. Segundo Neil (2010), a idéia principal de Summerhill era “fazer 

com que a escola se adaptasse às crianças, em lugar de fazer com que as crianças 

se adaptassem à escola” (p.4). 

Summerhill é escola em regime de internato, onde as crianças são livres para 

frequentar as aulas e tem o direito de escolher o que fazer, podendo, se quiserem, 

brincar o dia inteiro. Porém, isso não faz com que os alunos de Summerhill não 

queiram estudar. Ao contrário, costumam prezar o estudo. Os alunos que fogem das 

aulas geralmente são aqueles que vieram de escolas tradicionais e criaram uma 

hostilidade em relação aos estudos. Neil (2010) , em seu livro “Liberdade sem 

medo”, dá alguns exemplos disso:  

 
Se, por qualquer razão, um professor não pode comparecer em 

determinado dia, isso é sempre um desapontamento para os alunos.  

Davi, de nove anos de idade, teve de ser isolado por estar com 

coqueluche. Chorou amargamente.  
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-Vou perder a lição de Geografia da Senhorita Roger!- protestava ele  

[...] 

Há alguns anos, numa Assembléia Geral da Escola [...], alguém 

propôs que certo aluno [...] devesse ser punido com o afastamento das 

aulas durante sete dias. Os demais protestaram, alegando que seria castigo 

severo demais. (p.7) 

 

As crianças são instaladas com seu grupo etário, com uma “mãe-da-casa” para 

cada grupo. Não há inspeção dos quartos e ninguém arruma o que eles deixarem 

fora do lugar. Ninguém diz o que devem vestir, não há uniforme da escola. As 

crianças escolhem suas roupas e se vestem da forma que quiserem a qualquer 

momento. Vivem em liberdade. Segundo Neil, começou como uma escola 

experimental e hoje é uma escola de demonstração de que a liberdade funciona. 

Existem ali, crianças “saudáveis, livres, cujas vidas não estão contaminadas pelo 

medo e pelo ódio” (NEIL, p.4). 

Neil e sua esposa quiseram fazer um lugar em que a criança teria a liberdade 

de ser quem ela é. As escolas comuns se baseiam numa concepção adulta de como 

a criança deveria aprender e do que deveria ser. Summerhill se baseia na própria 

criança. Neil tinha fé na criança como um ser naturalmente sensato e realista. 

Acreditava que se fosse livre, sem sugestões adultas, entregue a si próprio, ela se 

desenvolveria tanto quanto pudesse se desenvolver. Sobre isso, Neil comenta: 
 

Logicamente, Summerhill é um lugar onde as pessoas que tem 

habilidade inata e desejo de se fazerem eruditas, serão eruditas, enquanto 

as que apenas sejam capazes de varrer ruas, varrerão ruas. Mas, até 

agora, não produzimos nenhum varredor de ruas. Não escrevo isso para me 

dar ares, pois preferia antes ver a escola produzir um varredor de ruas feliz 

do que um erudito neurótico.” (p.4) 

 

Para Neil (2010), a falta de liberdade começa bem antes do nascimento. “Se 

uma mulher reprimida, de corpo rígido, concebe um filho, quem pode dizer que efeito 

a rigidez maternal tem sobre o recém-nascido?”(p.89). Neil comenta que o ser 

humano já nasce em uma “atmosfera que desaprova a vida”. A disciplina, repressão 

e o ato de tolher os impulsos naturais iniciam-se desde cedo. A criança tem hora 

para se alimentar, não sendo-lhe permitido comer no horário em que sente fome. O 

estômago reclama mas o relógio diz que ainda não está na hora de comer, e vice-

versa. Sobre isso, Neil (2010) comenta:  
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Os advogados do horário da refeição são, basicamente, contra o 

prazer. Querem que a criança seja disciplinada na alimentação porque a 

alimentação sem horário sugere prazer orgástico ao seio. O argumento 

quanto à nutrição é, quase sempre, uma racionalização; o motivo profundo 

é moldar a criança numa disciplinada criatura que colocará o dever antes do 

prazer. (p.89) 
 

Desta forma, desde cedo aprendemos que o dever e obrigações devem vir 

antes do prazer e satisfações de nossas necessidades intrínsecas. Assim, somos 

controlados e ajustados à maneira da sociedade e das regras sociais, que pouco 

tem a ver com o natural do nosso corpo e nosso ser. Alguns exemplos demonstram 

como, desde que nascemos, nossos impulsos são condicionados e aprisionados em 

pról de uma dita “boa educação”. O bebê não pode chutar como deseja, comer na 

hora em que sente fome, e suas frustrações nas sensações o leva a chupar o dedo. 

O médico da família diz que não se pode deixar adquirir maus hábitos e logo o seu 

dedo é afastado de sua boca. Quando começa a engatinhar, as palavras “mau”, 

”porco”,”nojento” e “feio” começam a rondá-lo e inicia-se “um sombrio aprendizado 

para fazê-lo limpo” (NEIL, 2010. p.90). Essas entre outras muitas situações criam um 

ambiente rígido e repressor, onde a criança cresce limitada em seu potencial.  

 
“Se rígida educação de caráter faz corpos humanos rígidos - 

entorpecidos e cercados, em vez de serem vibrantes e vivos - parece lógico 

concluir-se que essa mesma rigidez mortal inibirá a pulsação de todos os 

órgãos humanos necessários à vida.  

Para resumir, meu ponto de vista é que a educação sem liberdade 

resulta numa vida que não pode ser integralmente vivida. Tal educação 

ignora quase inteiramente as emoções da vida, e porque essas emoções 

são dinâmicas, a falta de oportunidade de expressão deve resultar, e 

resulta, em insignificância, em fealdade, em hostilidade. Apenas a cabeça é 

instruída. Se as emoções tivessem livre expressão, o intelecto saberia 

cuidar de si próprio.” (NEIL, 2010. p.93) 

 

 

2.2.4 Célestin Freinet 

 

 Célestin Freinet, pedagogo francês, visava uma escola centrada na criança, 

vista como um elemento de mudança social, parte de uma comunidade, e não como 
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um indivíduo isolado.  Sua pedagogia que tinha como objetivo criar indivíduos livres, 

autônomos e responsáveis, que pudessem contribuir na transformação da 

sociedade.  

Propôs, então, técnicas pedagógicas, pautadas na experimentação, com o 

intuito de trazer à sala de aula o interesse, motivação, alegria e cooperação dos 

alunos. Acreditava que a escola precisava “realizar experiências com o corpo dos 

alunos, que não é um esqueleto a ser treinado pela repetição de movimentos, mas 

por atividades prazerosas” (SCARPATO, 2001. p.61). Assim, criou algumas técnicas 

que visassem a experimentação pedagógica. 

Dentre essas técnicas, podemos citar: a “aula-passeio”, em que a aula é dada 

ao ar livre para o aluno conhecer por meio da exploração e vivência; a “cooperativa 

escolar”, uma organização da turma onde todos tem voz e voto e, juntos, definem 

temas e metas e o caminho pelo qual o grupo percorrerá para alcançar seu objetivo; 

o “estudo do meio”, em que o aluno estuda o ambiente em que vive, conhecendo 

tanto o meio físico quanto o social, com pesquisa de campo, entrevistas, procuram 

documentos e montam um registro, geralmente ilustrado, que descreve o local; 

“jornal escolar”, onde a criança escreve e ilustra tudo aquilo que a interessa e que 

acredita ser interessante para seus colegas; o “texto livre”, em que o aluno escreve 

como e sobre o que quiser, partindo da manifestação de sua vontade de fazê-lo; e, 

por fim, o “livro da vida”, como um diário de classe, onde é registrado de maneira 

livre pelas crianças a maneira como vêem a aula e a vida. 

A partir dessas idéias, abordarei o papel da dança dentro das escolas como um 

possível instrumento de aplicação prática de todas as teorias até então 

desenvolvidas. A crença de Freinet na experiência corporal como meio de 

aprendizado está intimamente ligada ao papel desta atividade. A vivência corporal 

na dança proporciona espaço para um aprendizado prazeroso, em que a criança se 

engaja e descobre o mundo e a si mesma por meio do movimento. 
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3  A DANÇA NA ESCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Educar não é cortar as asas e sim orientar o voo”.  

Paulo Freire  
 

 

3.1  A “Dança Criativa” 

 

A “dança criativa”, como também a “dança educativa” ou “dança-educação” 

são, quase consensualmente, aceitas como modalidades semelhantes de trabalho 

com a dança dentro do contexto educacional. Esta modalidade de dança, com 

ênfase na criatividade, sugere um ensino pautado na exploração e experimentação 

de cada aluno, a partir de si mesmo, na criação de gestos e movimentos.  

A dança criativa, diferente de outras modalidades de dança, como por exemplo 

o balé clássico, não estabelece ideiais de movimento, corpo, linha ou arte. Tem 

como foco a criatividade, expressão, espontaneidade e, também, a infância. Possui 

como postura filosófica um ideal de educação e dança para crianças e jovens. Suas 

propostas e objetivos estão pautados em uma dança espontânea, na livre expressão 

e no movimento natural do ser humano.  

Os autores que propõem a dança criativa acreditam no dom natural, livre e 

espontâneo que toda a criança tem de dançar. Defendem que a educação precisa 

ser uma educação do sujeito completo, total, não fragmentado. A educação é 
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centrada no aluno, visando a descoberta de si e de seu poder criador e 

transformador. Assim, a dança criativa torna-se um instrumento de integração de si, 

de autoconhecimento, autoexpressão, autolibertação e autodesenvolvimento, dando 

segurança para o aluno ser quem é e expressar-se em sua totalidade. 

 

 

3.1.1 As influências de Rudolf Laban e Margaret H’Doubler  

 

Rudolf Laban (Inglaterra) e Margaret H’Doubler (Estados Unidos) foram umas 

das mais significativas influências na criação e propagação das práticas e discursos 

da dança criativa. Apesar de não terem trabalhado juntos, seus pensamentos sobre 

a educação da dança muito se assemelham. Para eles, a busca pela expressão 

interior e suas emoções bem como a autonomia do sujeito criador são os princípios 

primordiais da criação artística.  

Laban e H’Doubler acreditavam e defendiam a liberdade, a pureza, a 

naturalidade e espontaneidade contida na dança das crianças. Segundo H’Doubler, 

“a expressão através da atividade corporal espontânea é tão natural na criança 

quanto respirar” (H’DOUBLER apud MARQUES, 2012. p.152). Sobre o mesmo, 

Laban afirmava que “a vontade inata da criança de fazer movimentos do tipo de 

dança é uma forma inconsciente de extroversão e exercício que a introduz ao 

mundo da fluência de movimento e fortifica suas faculdades espontâneas de 

expressão” (LABAN apud MARQUES, 2012. p.152) 

Laban se dedicou ao estudo do movimento do ser humano na sua relação com 

o meio e seus significados, dando ênfase aos atos espontâneos através da dança e 

considerando que a rotina dos movimentos restringe a expressividade do homem. O 

autor, assim como H’Doubler, não considerava somente a beleza das linhas, a 

graciosidade e leveza dos movimentos. Dava importância a liberdade que permitia o 

sujeito se expressar através de seus movimentos corporais e “encontrar a auto-

suficiência no próprio corpo” (SCARPATO, 2001. p.60). 

Segundo Laban, a criança nasce com um impulso para realizar movimentos 

similares ao da dança.  

 
Cabe à escola levá-la a adquirir consciência dos princípios do 

movimento, preservando sua espontaneidade e desenvolvendo a expressão 

criativa. O aprendizado da dança deve integrar o conhecimento intelectual e 
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criatividade do aluno, desenvolvendo os pilares da educação (SCARPATO, 

2001. p.60).  

 

Da mesma forma, H’Doubler afirma que “a natureza adequadamente provê as 

maneiras de auto expressão através do movimento, a educação deve prover os 

meios” (H’DOUBLER apud MARQUES, 2012. p.155). 

Laban e H’Doubler propõem um ensino de dança que possibilite o 

desenvolvimento natural do artista que há em cada criança, não as invadindo ou 

reprimindo, mas sim preservando a infância e sua espontaneidade e encorajando-a. 

Segundo H’Doubler:  

 
a inclusão da dança no programa de educação geral é uma maneira 

de dar livre oportunidade para todas as crianças experimentarem as 

contribuições que ela pode dar a sua personalidade em desenvolvimento e 

a sua crescente natureza artística (H’DOUBLER apud MARQUES, 2012. 

p.153). 

 

A autora acredita que o movimento natural não seria sem forma, mas sim 

aquele não modelado, estilizado e pré-concebido. Deve-se, então, estimular o 

educando a dominar e aperfeiçoar seus movimentos expressivos, sem que haja uma 

imposição externa, havendo uma aprendizagem de dentro para fora, e não o 

contrário. Assim como Laban, defende que as crianças devem aprender pela 

experiência, produzindo seus movimentos e danças com naturalidade, liberdade e 

espontaneidade, desenvolvendo sua criatividade e a segurança de se expor 

livremente. Sobre isso, H’Doubler comenta: 

 
a dança na educação não existe somente para o prazer de dançar, 

mas através do esforço criativo em dar forma estética à experiência 

significativa espera-se que os alunos desenvolvam sua força criativa e, 

assim, melhorarem como pessoas (H’DOUBLER apud MARQUES, 2012. 

p.155).  

 

O respeito pelo processo de criação individual do aluno e seus movimentos 

não afasta a importância do conhecimento de ensino e aprendizagem da linguagem 

da dança. Acreditam ser importante determinar conteúdos a serem trabalhados com 

os alunos para que haja um domínio do movimento. Há uma valorização e 
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estimulação para a expressão natural da criança, mas sem deixar de lado o ensino 

da linguagem da dança.  

Para isso, Laban propõe, como aprendizado, a consciência dos esforços 

necessários para a realização dos movimentos individuais e a percepção das 

sensações corporais. A este trabalho, denominou de “técnica de dança livre”, “uma 

técnica que é livre de modelos de estilos em particular, mas de maneira alguma 

caoticamente livre” (Ullmann apud MARQUES, 2012. p.155).  

Sugere, então, 16 temas de movimento para a elaboração do que deve ser 

trabalhado com as crianças no contexto escolar. Tais temas se desenvolvem do 

mais simples ao mais complexo, seguindo a evolução de movimento do próprio 

homem, como deitar, sentar, rastejar, engatinhar, fica de pé, andar, correr, pular, e 

assim por diante. Estão baseados nos “Princípios Básicos do Movimento Humano”, 

divididos por Laban em quatro principais categorias: “O que se move”; “Como nos 

movemos”; “Onde nos movemos”; e “Com quem nos movemos”. O trabalho deste 

temas incentiva o desenvolvimento de uma consciência do movimento e a 

percepção de seus esforços, proporcionando a apreciação dos movimentos mais 

simples até os mais complexos.  

Para os autores, contudo, não era a performance perfeita o importante, muito 

menos técnicas engessadas de modalidades de dança. Havia uma atenção ao 

aprendizado do domínio do movimento, porém dando importância à expressão livre 

e criativa de cada um. Segundo H’Doubler (apud MARQUES, 2012), “em uma 

verdadeira democracia esta oportunidade de realizar o eu ao máximo, de rir, criar, 

desfrutar o belo, sentir-se com o ritmo do universo deve ser dada a todo indivíduo, 

especialmente a toda a criança”(p.156). 

E para Laban (apud MARQUES, 2012), “na escola onde a arte educação é 

fomentada, não objetivamos a perfeição artística ou à criação e à performance de 

danças sensacionais, mas aos efeitos benéficos da atividade criativa na 

personalidade do aluno”(p.156). Sendo assim, a dança educacional defendida por 

ambos visava o desenvolvimento da criança em sua totalidade, muito mais do que 

uma desenvoltura de dançarinos.  

Assim, a dança criativa nasce desses conceitos e diretrizes, visando, a partir do 

movimento e do ensino da dança, dentro da particularidade de cada um, 

desenvolver as capacidades do aluno e seu autoconhecimento, educando seres 

humanos livres, criativos e capazes de se expressar com liberdade e naturalidade.  

 



43 

 

3.2  Dançando na escola 

 

 
(...) Infeliz educação a que pretende, pela explicação 

teórica, fazer crer aos indivíduos que podem ter acesso 

ao conhecimento pelo conhecimento e não pela 

experiência. Produziria apenas doentes do corpo e do 

espírito, falsos intelectuais inadaptados, homens 

incompletos e impotentes.  

                                                           Célestin Freinet 

 

 

Em primeiro lugar, é importante compreender que quando falo em dança, 

refiro-me a aulas pautadas na liberdade, onde a criança também tenha espaço para 

experimentar movimentos e criá-los livremente. Acredito que a dança na escola deva 

ser um espaço de criação e espontaneidade, onde se possa descobrir-se enquanto 

movimento e dançar de acordo com sua vontade, necessidade e o conteúdo que 

quiser comunicar. Claro que, como defendido durante todo o trabalho, regras são 

importantes e direcionamentos também, desde que necessários e equilibrados.  

De tal forma, é interessante propor temas às crianças, propor dinâmicas e 

permitir, assim, que elas explorem seu corpo em movimento. As técnicas de dança 

devem ser inseridas de maneira que não limite a criança àquele movimento 

mecânico, sendo ensinada em conjunto com a livre expressão e criatividade de cada 

aluno. A técnica, no entanto, não deve exigir movimentos perfeitos, sem incentivar a 

competitividade entre os alunos. 

 
Deve partir do pressuposto de que o movimento é uma forma de 

expressão e comunicação do aluno, objetivando torná-lo um cidadão crítico, 

participativo e responsável, capaz de expressar-se em variadas linguagens, 

desenvolvendo a auto-expressão e aprendendo a pensar em termos de 

movimento. (SCARPATO, 2001. p.59) 

 

Sendo assim, é importante desenvolver a liberdade e a corporeidade em todas 

as áreas. O aluno imóvel nem sempre está envolvido com o que acontece em sala 

de aula, muitas vezes inquieto internamente, querendo movimentar-se pois pode ser 

angustiante ficar em uma mesma posição por muito tempo. É preciso ver o ser 
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humano com um olhar global, como ser total e único que tem vontade de aprender 

de maneira dinâmica, envolvente e prazerosa.  

A educação deve ter este olhar global para o ser humano, não apenas se 

fechando em um só aspecto do ser, mas abrangindo sua atuação para todos os 

seus aspectos. De tal forma, a dança na escola é um ótimo caminho para o 

aprendizado que pode integrar tanto o conhecimento intelectual como a expressão 

livre do aluno com seu corpo em movimento criativamente.  

A dança na escola, contudo, não objetiva apenas proporcionar uma vivência do 

corpo e diminuir as tensões corporais, mas também pode ser uma aliada no 

processo de aprendizagem na medida em que desenvolve a criatividade, podendo 

ser integrada com outras disciplinas.  

Ao trabalhar com o corpo, a criança vai criando consciência corporal, passando 

a se questionar e a compreender melhor o que se passa internamente e no seu 

exterior. Deste modo, torna-se mais espontânea e passa a expressar seus desejos e 

pensamentos de forma mais natural e confiante. A escola que trabalha dentro da 

liberdade e do não autoritarismo, com as premissas reichianas de equilíbrio entre 

frustrações necessárias e satisfações pulsionais, vai saber lidar de modo saudável 

com esta criança mais espontânea, participativa, natural e ativa, permitindo-a ser o 

que é, a seu modo.  

Laban, como visto anteriormente, propõe um ensino da dança que muito se 

adequa a esses princípios de educação que estamos abordando. Ele não se foca 

apenas em ensinar a forma ou técnica mas a educar de acordo com o “vocabulário 

de movimento” de cada um, possibilitando que o aluno se expresse por seus 

próprios movimentos, contribuindo para o desenvolvimento físico, emocional e social 

do sujeito.  

Na mesma linha de pensamento, o casal Klauss e Angel Vianna 

desenvolveram uma técnica que trabalha a consciência do movimento e a expressão 

corporal produzindo um processo de autoconhecimento e construção do ser. Tem 

como proposta libertar o corpo de qualquer concepção pré-estabelecida de 

movimento, libertar dos vícios corporais. A técnica se diferenciava da dança 

tradicional e os movimentos não eram apresentados, para que não houvesse 

imitação. Em comentário acerca da técnica de Angel, Calazans ilustra: 
 

todos os sentidos para comunicar-se no universo do corpo, sensibiliza 

e decodifica pontos profundos no trato individual e coletivo com os seus 

alunos. Através da harmonia do lúdico e prazeiroso ela transforma tempo 
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em esperança, sem invadir os espaços de cada sujeito. (CALAZANS) 
 

Em sua prática, o casal enfatiza a percepção cinestésica e espacial por meio 

do movimento, criando a possibilidade de exploração das direções e lados do corpo 

e o ambiente externo. Propõem que cada um perceba o espaço gerado pelo 

movimento, entre o início e o fim do movimento, o espaço entre os ossos e a 

consciência das forças opostas que geram o movimento e da resistência do chão. 

Utilizam-se dos princípios da física para o estudo das articulações e ossos, 

considerando-os como alavancas e dobradiças, e utilizam-se dos conceitos de 

gravidade e ponto de apoio. Desta maneira, o sujeito passa a perceber seu corpo de 

outra forma e toma consciência dele.  

Suas técnicas, apesar de mais voltadas para adultos, podem ser adequadas às 

crianças, utilizando-as de maneira lúdica e divertida. A utilização dos conceitos de 

física para os jovens já ingressados neste conteúdo escolar também podem servir 

como aprendizado através de seu próprio corpo.  

No dia a dia, pouco observamos de maneira consciente, os significados que 

cada movimento corporal pode carregar. Cada gesto carrega um valor, um sentido 

preenchido de afeto. O movimento traz em si aspectos diversos, conscientes ou 

inconscientes, como uma linguagem simbolizada no corpo. É a linguagem não-

verbal. O corpo, como já visto, está inteiramente ligado ao psiquismo e ao estado 

emocional. Godard ilustra isso claramente no trecho: “[...] o que vejo produz o que 

sinto e, reciprocamente, meu estado corporal interfere, sem que eu me dê conta, na 

interpretação daquilo que vejo.” (200-, p. 23) 

Ao movimentar-se conscientemente, pode-se usar o corpo como veículo para 

expressar emoções e conteúdos internos e trabalhá-los. O movimento, então, torna-

se um canal de liberação de energia contida internamente que se expressa e ganha 

“voz” através do corpo. Assim, a criança pode usar o movimento criativo, como a 

dança, como forma de se expressar fora dos mecanismos padrões. De tal maneira, 

é possível quebrar a forma enrijecida de se relacionar com o mundo, criando e 

abrindo novos caminhos de comunicação para se expressar e se colocar no mundo 

inteiramente. 

De tal modo, a dança dentro das escolas se torna uma possibilidade para o 

não-encouraçamento. Trabalhando a criatividade por meio da expressão corporal, a 

criança entra em contato com seu corpo, conscientizando-se dele e proporcionando 

novas possibilidades às musculaturas, acostumadas a movimentos restritos às 
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normas educacionais. Com a dança, a criança entra em contato com seu corpo e 

com o outro, estabelecendo uma relação criativa e livre, podendo expressar seus 

sentimentos e vontades.  

Este trabalho, sem restrições e repressões, permite o desenvolver da 

criatividade e autonomia, começando pela autonomia do próprio corpo. Com 

inúmeras possibilidades de movimentos, o educando explora a expressividade e sua 

capacidade de criar novas formas de se movimentar. Assim, mobiliza-se toda a 

estrutura corporal, deixando fluir a energia antes estagnada. Segundo Nunes (2008):  
 

O propósito é relaxar as tensões desnecessárias, colocar em 

movimento. Mover, do latim, movere, originalmente emocionar-se. Resgatar 

a memória de emoções retidas nas fibras musculares, nas articulações, na 

estrutura óssea, nas células, enfim, na carne. Trata-se aí de lidar com uma 

memória que aprisiona, oprime, impede. (p.43) 

 

A dança dentro das escolas se apresenta como um caminho para a 

transformação e liberdade do corpo e do indivíduo. Ao dançar, a criança libera e 

solta seus grupos musculares, liberando a energia contida e reprimida, podendo se 

expressar livre de amarras. Dar a oportunidade para que a criança dance livre, como 

bem quiser, sem coreografia e passos pré-montados, é importante para que ela 

descubra o movimento por si só, e assim, descobrir sua capacidade de criação. Se 

não for possível dar um passo por si mesmo numa dança, como é possível ter a 

confiança de dar um passo por si mesmo na vida? “Se não há lugar para a liberdade 

num prazer como o da dança, como poderemos esperar que ela exista nos aspectos 

mais sérios da vida?” (NEIL, 2010. p.66) 

A principal essência da dança como técnica criativa e expressiva é a 

autonomia, em que a criança pode investigar-se em movimento de maneira que 

descubra seu corpo e seus aspectos simbólicos e sensíveis, descobrindo a si 

mesma. Desta maneira, significados se transformam em movimento e movimento se 

transforma em significado. A vivência do corpo em movimento permite uma 

expansão do Eu e a possibilidade de integra-lo e conhece-lo.  

A música, alma gêmea da dança, aliada ao movimento proporciona ao 

sujeito uma viagem para dentro de si mesmo e a possibilidade de conhecer seus 

vários aspectos e maneiras de se comunicar. Da mesma forma, o trabalho com o 

silêncio, em contraposição (e ao mesmo tempo em consonância) com a música, é 

algo interessante a ser explorado com a criança. Segundo Laban, o caminho para a 
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consciência corporal perpassa o ouvir o silêncio do próprio corpo e assim poder 

percorrer por seu interior, descobrindo-se. O silêncio, pouco vivido pela criança ativa 

em busca de novas descobertas, é um valioso caminho para a autopercepção, onde 

há um silenciar para ouvir a si mesmo, ouvir o som de seu corpo e sentir-se por 

dentro. O silêncio, ao mesmo tempo, produz som. O som de si. É como se a criança 

descobrisse sua própria música, sua música interior, a música tocada por seu 

próprio corpo.  

Música, corpo e emoção estão interligados no processo da dança. A música 

pode levar a uma determinada emoção, e consequentemente, a um determinado 

movimento. Da mesma maneira, um determinado movimento pode trazer uma 

determinada emoção e até mesmo mudar a maneira como se sente a música. Tudo 

está interligado.  

A partir da experiência da dança, é possível criar temas a serem 

experienciados e discutidos, permitindo uma aprendizagem de dentro para fora, um 

ensino pela experiência através do movimento. Angela Ferreira (2008), professora 

de dança, conta em seu artigo “Dança criativa - uma nova perspectiva do ensino e 

da criação”, no livro “Dança e educação em movimento”, alguns exercícios de dança 

feitos com seus alunos:  
 

Por exemplo, explorando o conceito de tempo por meio do movimento 

[...], o plano de aula poderá desenvolver os conceitos de rápido e lento nas 

combinações dos exercícios e cada aluno deverá observar o que acontece 

com seu corpo, para cada qualidade de movimento. A partir daí solicitar que 

[...], usando suas próprias construções de tempo no seu cotidiano, interprete 

gestualmente as expressões: matando tempo, gastando tempo, fora do 

tempo, todo o tempo, sem tempo, em tempo, com tempo, e outras que eles 

acrescentem. Escolher um ou dois exemplos, fixar suas improvisações e 

transformá-las numa pequena sequência coreográfica. Finalizando, discutir 

as composições, levando-os a um pensamento crítico sobre a questão do 

tempo na dança, no corpo e na vida de cada um. (p.102-103) 

 

Na mesma obra, a autora comenta: 

 
Uso sempre livros educativos infanto-juvenis sem texto, que contém 

várias formas de olhos, narizes, bocas, penteados, vestimentas, em partes 

do corpo destacadas e combináveis, que a cada troca se pode visualizar um 

novo indivíduo. Eles trazem uma mensagem simples, mas muito importante 

para os jovens, que aprendem a respeitar a diversidade [...]. A partir de 
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então, peço que cada um monte uma personagem, e, observada sua forma, 

sua profissão ou sua religião, crie seus movimentos e uma sequência 

coreográfica com forma e movimento. Discutimos então os conceitos de 

forma e movimento e os conceitos culturais de diversidade. (p.103) 

 

Desta forma, a dança se torna uma aliada ao processo educacional libertador, 

proporcionando à criança a vivência de si em sua totalidade, permitindo descobrir-se 

e descobrir o mundo de maneira ativa, dinâmica e criativa. O movimento libera sua 

energia e a faz circular por todo o corpo, permitindo a exploração de todas as suas 

possibilidades corporais e auxiliando na não formação de couraças. Além disso, por 

meio da dança, a criança exerce seu poder reflexivo e a capacidade de encontrar 

novas soluções para ações corporais, e, em consequência, para ações na vida. 

Pode se tornar, então, uma criança em toda a sua potencialidade criativa e 

transformadora, capaz de expor suas idéias de maneira livre e segura, lidando com 

a vida de modo menos reprimido, e portanto, mais saudável.  
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CONCLUSÃO 

 

Como foi visto, na linha de pensamento de Reich, somos reflexos do que 

vivenciamos e, como o processo de formação educacional é algo marcante na vida 

de todos a ele submetidos, podemos considerá-lo importante componente no 

processo de formação de nossa personalidade e de nossas defesas de caráter e 

couraça. 

É importante, portanto, que o educador consiga manter um equilíbrio entre as 

frustrações necessárias e a satisfação das demandas da criança, não havendo um 

autoritarismo excessivo que reprima seus impulsos. Cada repressão provoca na 

criança uma reação muscular, que repetida, torna-se crônica e cristalizada criando 

um nó bloqueador de sua energia vital.  

Neste contexto, surge a necessidade de uma maior flexibilização do espaço 

escolar, pautado na prática da liberdade que permite o comportamento natural do 

educando e sua livre expressão. Tornar a liberdade o meio em que o indivíduo se 

constrói, permitindo-o aprender sem reprimir seus impulsos naturais. Criar espaço 

para que, a partir de suas experiências e aulas dinâmicas e conectadas com seus 

interesses, as crianças possam aprender de maneira prazerosa, construtiva e 

saudável, permitindo o desenvolver de suas capacidades críticas, reflexivas e 

criativas. 

Desta forma, permite-se que o aluno possa pensar por si próprio e descobrir 

o mundo a partir de suas próprias experiências, sem ser forçado a ficar sentado por 

horas, silencioso e imóvel, copiando e tentando ouvir aquilo que o professor fala sem 

parar. A idéia, por tanto, é de uma educação em que o aluno tenha prazer em 

aprender, descobrir o mundo e a si mesmo. Uma educação que possa criar 

pensadores, pessoas que refletem, questionam e criam novas possibilidades. Uma 

educação que não tolhe a criatividade, a espontaneidade e o amor pela descoberta 

do mundo e de si mesmo. 
Unindo a dança com o ideal reichiano de educação, é possível educar crianças 

críticas, criativas, produtivas e saudáveis, respeitando suas espontaneidades e 

expressividades naturais, proporcionando meios para que explorem o mundo com 

naturalidade e, com isso, aprendam. Ao dançar, trabalham-se os músculos e 

articulações e todo o corpo é envolvido nessa onda de expressão. Desta maneira, é 

possível, também, dissolver as couraças à medida em que se trabalha o corpo e 

suas regiões enrijecidas e de energia bloqueada. A dança, portanto, pode se tornar 
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uma boa aliada no processo de desencouraçamento como também na prevenção de 

couraças e neuroses. 

Além disso, trabalhando o movimento, o corpo e a dança de maneira livre e 

espontânea, a criança experimenta um elo consigo mesma e com o outro, 

expandindo o seu potencial de expressar-se por si mesma com segurança e 

confiança. Também torna-se um meio para o aprendizado, na medida em que, a 

partir da vivência de movimentos, pode-se propor reflexões e discussões sobre 

temas determinados. Assim, a dança, além de se tornar um meio para a livre 

expressão, criatividade e autopercepção, torna-se também um instrumento de 

conhecimento. 

Para a mente funcionar em liberdade é preciso que o corpo também seja livre, 

tendo segurança em si mesmo e em suas capacidades. Assim, a criança passa a 

ser quem é sem medo e sem bloqueios. Passa, então, a viver integralmente, 

crescendo e aprendendo com suas próprias vivências e experiências. Seu 

aprendizado passa a ser em movimento e em liberdade, tanto corporal quanto 

psíquica. 

Isso é falar sobre uma educação como prática da liberdade, onde corpo e 

mente podem ser livres para descobrir e aprender. E a dança pode ser uma bela 

aliada na trajetória de se fazer um corpo livre e auto-conhecido, de descobrir seu 

espaço e sua capacidade crítica e criadora, de soltar as tensões e trabalhar as 

couraças, liberando a energia para fluir livre pelo corpo, de forma que o sujeito 

possa lidar com sua vida de maneira saudável e prazerosa, com amor, alegria, 

satisfação e liberdade. 
 

 “A única finalidade da vida é mais vida”  

                            Anísio Teixeira, 1934 
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