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O funcionamento encouraçado dos professores e as implicações na escola

Paula Taís RIGOLON
Orientação: Susana Zaniolo  SCOTTON

RESUMO

  Este trabalho faz uso da abordagem reichiana, especificamente dos conceitos de 
couraça e peste emocional, para compreender questões profundas da escola e dos professores.
  Compreende-se a couraça nos professores como algo com função predominante-
mente defensiva. Algo que protege das pulsões que sobrecarregam o Ego e, ao mesmo tempo, o 
aprisiona, impedindo uma mobilidade saudável e orgânica.
  Na escola, esta couraça está ligada à resistência ao novo e à rigidez que faz com que 
a escola permaneça com características similares à escola de séculos atrás. E também tem como 
consequência reforçar o encouraçamento dos alunos. 
  Com o objetivo de compreender melhor esse encouraçamento na escola, neste tra-
balho é realizada uma relação entre a teoria reichiana e a prática escolar, através de observações 
realizadas em minha atuação como estagiária e psicóloga escolar em duas escolas (sendo uma 
pública e outra participar). 
  Para além de uma simples análise do funcionamento encouraçado da escola, propõe-
se algumas possibilidades de atuação neste contexto, pensando tanto em diagnóstico quanto em 
ação.
  Conclui-se este trabalho com um otimismo renovado e uma certeza ainda maior da 
importância da teoria reichiana para a Educação.
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INTRODUÇÃO

  Este artigo tem como tema o modo de funcionamento encouraçado e as suas conse-
quências e implicações no contexto escolar, com o foco nos professores.
  A escola tem um grande papel na formação da sociedade. Passamos uma importante 
fase da nossa vida nela. E, com as crianças entrando cada vez mais cedo na escola, o papel dela 
na formação do indivíduo se torna maior ainda. Desde a creche até a faculdade e pós-graduações, 
ela está presente. Portanto, pesquisar e escrever sobre a escola, sobre seu impacto na sociedade, 
especialmente através do grupo de professores, é importante. 
  Para além da relevância do tema, considero necessário também falar sobre como ele 
surgiu para mim. Afinal, o pesquisador nunca é totalmente imparcial, sempre tem algo do autor no 
que escreve. E assumir isso torna o texto mais compreensível e claro. 
  Desde criança tenho contato com o universo escolar, tanto como aluna quanto como 
filha de uma professora. Presenciei discussões e conversas dos professores na sala dos professo-
res durante os intervalos, nas reuniões pedagógicas. Mas nunca gostei de ir à minha escola. 
  A fascinação que eu tenho pelo universo escolar se iniciou no meu segundo ano da 
faculdade de Psicologia, com a disciplina Psicologia Escolar. A paixão com que a professora dava 
aula me encantou. Ali eu decidi que queria trabalhar como Psicóloga Escolar e com professores. 
Interessava-me pelos trabalhos com crianças e pais, mas a fascinação era com o grupo de profes-
sores. Como funcionavam, comunicavam-se e as consequências para os alunos. 
  Fiz estágio pela faculdade em uma escola estadual situada em Américo Brasiliense, 
em 2010, onde desenvolvi um trabalho com um grupo de alunos do Ensino Médio. E eu gostava, 
durante o intervalo no estágio, de ficar um tempo na sala dos professores, ouvindo suas conversas.
  Depois da faculdade, fiz especialização em Psicologia Escolar e estagiei em uma 
escola particular, em Araraquara, em 2013. Após o fim do estágio, trabalhei por mais um ano com 
projetos para alunos e pais, de 2014 a 2015. Novamente, o contato com os professores, direção e 
coordenação me fascinou.
  Entender como o grupo de professores funcionava era algo que que eu queria conse-
guir, mas é algo tão complexo e cheio de variáveis que eu ficava com a sensação de que sempre 
faltava algo para compreender. Até iniciar os estudos no Instituto Raiz. Até começar as leituras para 
este artigo.
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  Eu sabia que queria escrever sobre os professores e relacionar com as minhas ex-
periências na prática como psicóloga escolar. Mas tantos temas interessantes e complexos me 
passavam pela cabeça que foi difícil decidir. Até começar a ler um texto sobre a couraça no contex-
to escolar. Senti como se todos os meus questionamentos fossem respondidos e tivesse achado 
todas as respostas! 
  E esse artigo é sobre isso.
  É sobre o conceito de couraça em Reich. É sobre as consequências da couraça nos 
professores e como ela age tanto como formadora como mantenedora de um funcionamento doen-
te. É sobre uma conexão entre a teoria reichiana e a minha experiência como psicóloga escolar e 
é sobre fazer o possível dentro de um complexo impossível.  

2. A COURAÇA: ORIGEM E FUNCIONAMENTO

  Um dos pontos centrais da teoria de Reich é o conceito de couraça.
  Reich define a couraça como uma mudança, algo que se formou com o objetivo de 
proteger o Ego dos perigos internos e externos. Porém, essa formação protetora se tornou crônica 
e levou a um enrijecimento, a uma atitude crônica e imutável no corpo e na mente da pessoa en-
couraçada (REICH, 1998).
  O início da formação da couraça ocorre no período infantil quando o indivíduo está 
desenvolvendo seus principais traços de personalidade, padrões comportamentais e acordos in-
conscientes com o mundo externo (ALMEIDA, 2012).
  Segundo Garcia (2010, p.128), os elementos essenciais para a formação da couraça 
são: “a insatisfação pulsional, o surgimento da angústia, a falta de opções viáveis para a descarga 
desta, a consequente destruição da autorregulação e o surgimento de mecanismos substitutos 
que deem conta da energia represada”. Além disso, estão presentes “os sentimentos que estão na 
base do recalque: medo, culpa e vergonha, assim como as identificações possíveis com modelos 
de comportamento socialmente valorizados”.
  A força e a continuidade da couraça provêm do choque entre a exigências pulsionais 
e o mundo externo que as frustra (REICH, 1998). Ela é o recurso utilizado para possibilitar que o 
indivíduo suporte a falta de descarga das pulsões e funciona tanto como barreira para a expressão 
vital quanto para intermediar o conflito eu-mundo (GARCIA, 2010). Nas palavras de Reich, ela pro-
tege o indivíduo do “terror que se apodera do indivíduo encouraçado quando entra em contato com 
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seu cerne biológico” (REICH apud GARCIA, 2010, p. 31).
   Considera-se importante salientar que o conceito de caráter não é sinônimo ao de 
couraça. Esta é somente uma das formas através da qual o caráter pode funcionar (GARCIA, 
2010).
  Para Reich (1998), a couraça pode ser flexível e reagir segundo o princípio do prazer 
e do desprazer, expandindo-se em situações de prazer e se contraindo em situações de desprazer. 
Segundo ele, “o grau de flexibilidade do caráter, a capacidade de se abrir ou de se fechar ao mundo 
exterior, dependendo da situação, constitui a diferença entre uma estrutura orientada para a reali-
dade e uma estrutura de caráter neurótico” (REICH, 1998, p. 151).
  Apesar de Reich apontar a necessidade da existência da couraça, desde que em um 
grau satisfatório, a sua formação acarreta em perdas, em consequências limitantes. A mobilidade 
psíquica se torna restrita e, ao mesmo tempo em que o indivíduo fica menos sensível ao despra-
zer, ele também fica ao prazer. Anatomicamente, ocorre uma alteração no tônus da musculatura. É 
como se a couraça, ao proteger o indivíduo do mundo externo, também o aprisionasse (ALMEIDA, 
2012). 
  E, apesar das características negativas descritas por Reich, os traços do caráter en-
couraçado são sentidos como naturais, próprios da personalidade, imutáveis. Dessa forma, pes-
soas encouraçadas vão reproduzir as condições de formação da couraça para a próxima geração. 
Além disso, as características do encouraçamento costumam ser aceitas e, inclusive, vistas como 
qualidades pela sociedade. Essa valorização faz com que a couraça não seja percebida como pa-
tológica e, consequentemente, possa se perpetuar na cultura sem obstáculos, através da educação 
e do convívio (GARCIA, 2010). 

3. A COURAÇA E A ESCOLA

3.1. A construção da couraça

  Segundo Albertini (1994), Reich foi um autor que não se restringiu a pesquisar so-
mente uma área do conhecimento. Com otimismo, atuou em várias áreas com o objetivo de maior 
felicidade humana. E uma dessas áreas é a Educação.
  Para Reich, as escolas são espaços de consolidação da couraça. Segundo ele, 
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  O encouraçamento nas crianças tem origem nas necessidades dos adultos já encou-
raçados que ali convivem com elas de se blindarem (GARCIA, 2010).
  É ameaçador para um professor encouraçado lidar com todas as manifestações de 
um funcionamento vital das crianças. Ele, então, reage para “evitar o colapso de suas defesas e 
despencar na angústia”. A reação pode vir de duas formas. A primeira, através da Peste, em que o 
“educador agirá com ódio manifesto ao vivo”. A segunda, através da organização escolar, de forma 
a proteger e “inibir o funcionamento vivo de seus alunos, como um sistema de blindagem para a 
escola e os educadores” (GARCIA, 2010, p. 141).
  Com essa blindagem por meio ou respaldado pela organização escolar, a escola 
constrói esquemas para diminuir o metabolismo pulsante dos alunos. E essa blindagem tem como 
efeito ao mesmo tempo proteger os adultos encouraçados e encouraçar as crianças. (GARCIA, 
2010).
  Lembro-me de uma observação que fiz com uma turma da Educação Infantil de uma 
escola particular. As crianças tinham cerca de 4 anos. Passavam a maior parte do dia sentadas 
nas cadeiras na sala de aula. Quando a professora percebia que elas estavam começando a ficar 
agitadas e eufóricas, ela apagava a luz. Ainda tinha claridade na sala, mas era um sinal. As crian-
ças, então, abaixavam a cabeça e a “deitavam” (ainda sentadas), apoiada nos braços cruzados na 
mesa. Ficavam em silêncio. Depois de alguns minutos, a professora acendia a luz e passava uma 
nova atividade para elas. Os horários de lanche também eram determinados por ela e eles comiam 
sentados, nas mesmas mesas.
  Nessa mesma escola, durante o intervalo dos alunos do Ensino Fundamental I, ob-
servei a orientadora educacional extremamente irritada com alunos, de cerca de 10 anos, correndo 
pelo pátio. Ela gritava e mandava eles não correrem.
  Nas duas observações, é possível identificar um fator essencial para o desenvolvi-
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Em nossos jardins de infância, onde as crianças se 
fazem “aptas para a cultura” e “adaptadas à realida-
de” através da inibição de sua atividade motora, no-
tamos, durante os quarto, quinto e sexto anos, uma 
alarmante transformação do comportamento natural 
e vivo para calmo e submisso: as crianças tornaram-
se frias (REICH apud GARCIA, 2010, p. 127).
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mento da couraça nas crianças: a destruição da habilidade de autorregulação, a “capacidade de 
todos os seres vivos de administrar suas necessidades, sem que seja preciso a interferência de 
estímulos externos” (GARCIA, 2010, p. 63). 
  No primeiro caso, era a professora que decidia quando e como cada necessidade 
instintual dos alunos seria satisfeita. Ela determinava os momentos de alegria, de agitação, de con-
centração, de brincadeiras, de silêncio, de sono. O aluno não tinha controle para expressar suas 
próprias emoções, suas necessidades pulsionais -  nem para comer no momento em que sentia 
fome. 
  No segundo caso, os alunos estavam descarregando sua energia no único momento 
em que não precisavam ficar sentados e em silêncio – no intervalo. Porém, até ali a energia deveria 
ser contida e não expressada. O movimento corporal era controlado, havia um adulto para regular 
a expressão dos alunos, não havia espaço para a espontaneidade. 
  Pode-se perceber, nos dois exemplos, o processo de construção da couraça corpo-
ral. Conforme Garcia (2010, p.72), “ela se estabelece sempre que se impede o funcionamento es-
pontâneo. Assim, todo treinamento compulsório que adestre o corpo no tempo e no espaço, pode 
contribuir para a formação de uma couraça corporal específica”. 
  Segundo Garcia (2010), outro fator que contribui para o encouraçamento dos alunos 
na escola são as formas de avaliação. O sistema de avaliação é externo, ou seja, o aluno é sempre 
avaliado pelo professor. Seu conhecimento e seu comportamento é constantemente observado e 
julgado, não há espaço para a capacidade de julgar-se por si mesmo, de assumir a responsabilida-
de. E a resposta do professor, após a avaliação, costuma ser autoritária e punitiva, gerando o medo 
de reprovação e a vergonha. Junta-se a isso o medo da punição, que faz com que sejam impedidas 
saídas saudáveis desse conflito, através da angústia e da revolta.
  Ainda sobre a avaliação, Garcia (2010, p. 119) citando Jackson, aponta uma questão 
que é facilmente constatada em qualquer escola:
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Preferencialmente, são as violações das expectativas 
institucionais que realmente pegam na veia do profes-
sor. Tipicamente, quando um estudante é repreendido 
pelo professor não é por que falhou em soletrar uma 
palavra corretamente ou em entender os detalhes da 
divisão longa. Ele é censurado, mais provavelmente, 
por chegar tarde, ou fazer muito barulho, ou não ouvir 
as ordens, ou por empurrar na fila.



INSTITUTO RAIZ,
Clínica Escola de Psicologia Corporal

Rua Henrique Lupo, 929. Vila José Bonifácio. Araraquara - SP - Brasil. CEP.: 14802304
(16) 3336 6375 (16) 16 99765-7531 WhatsApp

institutoraiz@hotmail.com / eadraiz@institutoraiz.com.br / 
www.institutoraiz.com.br  

COMO REFERENCIAR ESSE ARTIGO
RIGOLON, P. T. O funcionamento encouraçado dos professores e as implicações na escola.
Instituto Raiz, 2018. Disponível em: www.institutoraiz.com.br  
http://www.institutoraiz.com.br/artigos_livres.htm.
Acesso em: ____/____/____

  A queixa mais comum que eu ouvi de professores se refere à “indisciplina” dos alu-
nos, e não aos problemas de aprendizagem. É o comportamento dos alunos, a energia, a agitação 
deles, o “desrespeito” à autoridade que realmente irrita os professores – e que acarreta em gritos, 
castigos e humilhações. 
  O aluno é sempre o errado, o problema está nele (ou em sua família “desestruturada”) 
e nunca na escola. Ao contrário, o papel dela é de corrigir e reprimir. Entretanto, conforme a teoria 
reichiana, a sequência correta não é essa. Segundo Reich (apud GARCIA, 2010, p. 64): 

 

  Ou seja, os problemas na relação professor-aluno não têm origem no aluno, mas, sim, 
na tentativa da escola, com sua organização e formas de funcionar, de suprimir os impulsos natu-
rais e saudáveis dos alunos. O perigo está na repressão desses impulsos, que geram uma tensão 
que não tem espaço para descarregar. Afinal, “não é a falta de disciplina, a perda da autoridade do 
professor, mas a imensa gama de sentimentos da segunda camada da couraça que permanecem 
se manifestando apesar do esforço – ou por isso mesmo – de encobri-los” (GARCIA, 2010, p. 150)
  É nesse contexto que a couraça, que começou a se instalar com as primeiras frus-
trações infantis, consolida-se na escola. Nesse cenário tão difícil para o aluno que ainda tem um 
funcionamento vital saudável, a ele só resta se adaptar. Ele vai construindo sua própria blindagem 
e padroniza seu comportamento, ao custo de sua pulsão vital. 

3.2. A manutenção da couraça

  Vistas “de fora”, e juntamente com os conhecimentos da teoria reichiana, as atitudes 
da professora e da orientadora, nos exemplos anteriores, parecem tão absurdas e prejudiciais. 
Mas, durante a minha observação, elas me explicavam, de forma racional, o quanto era adequado, 
natural e certo que elas agissem daquela forma. Falavam como quem acredita realmente que era o 
melhor para as crianças. Era um discurso racionalizado, não havia margem para dúvida e reflexão 
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Não suprima a natureza em primeiro lugar, então 
nenhum impulso antissocial será criado e nenhuma 
compulsão será necessária para suprimi-los. O que 
tão desesperadamente e inutilmente se tenta alcan-
çar por meio de compulsão e admoestação está lá no 
infante pronto para viver e funcionar.
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- somente certeza.
  Essa naturalização, esse “sempre foi assim” é resultado de um funcionamento en-
couraçado. E esse é um dos motivos do porquê é tão difícil ocorrer mudanças significativas da 
organização escolar. Mesmo com tantas propostas educacionais diferentes de cada escola, todas 
apresentam rotinas e caraterísticas muito semelhantes. É como se a escola ainda fosse a mesma 
de séculos atrás (GARCIA, 2010). 
  Tivemos grandes mudanças, é verdade. Atualmente existem mulheres como alunas 
e professoras, novas tecnologias, teorias pedagógicas, o vestibular, laboratórios, etc. Porém, a 
relação entre os professores e os alunos ainda não teve mudanças profundas. Em Garcia (2010), 
vemos uma orientação sobre como os alunos deverão fazer uma prova na escola. Essa orientação 
data de 1599 e faz parte de um guia institucional para os educadores jesuítas: 
  

7

NORMAS DA PROVA ESCRITA 
Tempo da prova. – Venham em tempo à aula para 
que possam ouvir exatamente a matéria da prova e 
os avisos que por si ou por outrem der o Prefeito e 
terminem tudo dentro do horário escolar. Dado o sinal 
do silêncio, a ninguém será permitido falar com outros 
nem mesmo com o Prefeito ou com quem o substituir. 
Preparação. – Os alunos devem trazer os livros e o 
mais que for necessário para escrever, afim de que 
não seja necessário pedir cousa alguma a quem quer 
que seja durante a prova. 
Saída da aula. – Para evitar fraudes, se, iniciada a pro-
va, obtiver alguém, por motivo de força maior, licença 
para sair, deixe tudo o que escreveu com o Prefeito ou 
com quem no momento estiver encarregado da aula. 
Entrega das provas. – Terminada a composição, po-
derá cada um, em seu lugar, rever, corrigir e aperfei-
çoar, quanto quiser, o que escreveu; porque, uma vez 
entregue a prova ao Prefeito, se depois quiser fazer 
alguma correção, já lhe não poderá ser restituída. 
Conclusões da prova. – Os que se aproximam do Pre-
feito para a prova levem consigo os próprios livros, 
afim de que, uma vez entregue, se retirem logo da 
aula em silêncio; enquanto saem alguns, não mudem 
os outros de lugar mas terminem a composição onde 
a começaram. 
Tempo. – Se alguém não terminar a prova no tem-
po prescrito, entregue o que escreveu. Convém, por 
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  A partir da transcrição deste trecho, pode-se observar o quanto a escola atual é se-
melhante à de quatro séculos atrás. Através de gerações de professores, o funcionamento escolar 
foi sendo repassado e mantido. Mesmo com tantas mudanças na sociedade, tantas teorias peda-
gógicas novas e críticas, a escola ainda permanece sem transformações profundas. É o efeito da 
couraça que impede uma mobilidade, e adaptação saudáveis (GARCIA, 2010).
  Em uma outra escola, pública, observei uma professora que fez algumas tentativas 
de transformações e a reação da escola. Pude comprovar o que Garcia (2010, p.106) diz sobre os 
professores que buscam formas diferentes de educar: “encontram muito pouco espaço para cres-
cer, são isolados como experiências interessantes, mas pouco viáveis e, finalmente, abandonados 
ou esquecidos; quando não são difamados e perseguidos através de versões distorcidas de seus 
projetos e práticas”.
  Essa professora lecionava português para turmas do Ensino Fundamental II e Médio. 
Nessa escola havia uma biblioteca, mas fechada. Os livros que chegavam do governo eram muitos, 
mas ficavam fechados nas caixas, ninguém abria. Não havia bibliotecário na escola e nenhuma in-
tenção da direção de disponibilizar um. Havia a crença entre os professores de que os alunos não 
iriam usar a biblioteca, somente estragar os livros. Cheguei a ouvir de um desses professores que 
os alunos não tinham interesse nenhum na escola, iam somente para comer a merenda. 
  Nesse contexto, essa professora resolveu abrir a biblioteca. Convidou outros pro-
fessores para ajudar, mas nenhum quis participar. Sozinha, ela organizou as estantes, tombou os 
livros, fez fichas para os alunos e abriu a biblioteca. Os alunos, de uma forma geral, gostaram e 
estavam com frequência emprestando os livros para ler.
  Depois de alguns meses, a professora estava exausta por cuidar sozinha da bibliote-
ca. Chegou a colocar uma estagiária, mas que não ficou muito tempo. Sem o apoio da direção e do 
grupo de professores, em pouco tempo a biblioteca ficou atulhada de caixas novamente e fechou.
  Este é somente um exemplo de algo que é comum nos grupos de professores: a re-
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isto, que saibam todos exatamente o tempo que lhes 
é dado para escrever, para copiar e para rever. 
Apresentação dos exames. – Finalmente, quando se 
apresentem para o exame oral, levem consigo os li-
vros explicados durante o ano e sobre os quais hão 
de ser interrogados; enquanto é examinado um, os 
demais prestam toda a atenção; não façam, porém, 
sinais aos outros nem corrijam se não forem pergun-
tados (O MÉTODO apud GARCIA, 2010).
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sistência ao novo.  É maior ainda quando as propostas, de alguma forma, mexem com a autoridade 
do professor. Segundo Garcia (2010, p. 178),

  Importante ressaltar que parte da resistência dos professores pode ter fundamento, 
especialmente pensando nas mudanças políticas, em que as reformas educacionais são geral-
mente verticalmente decididas, sem consultar ou compreender a realidade das escolas. Afinal, o 
sistema educacional como um todo está encouraçado – e não somente os professores.
  Entretanto, é válido comentar, conforme Garcia (2010), o quanto essa relação dos 
professores com a hierarquia decisória escolar está a serviço também da couraça. Por mais que os 
professores reclamem e dizem buscar uma autonomia das práticas educacionais, ter que aplicar o 
que foi decidido por outras pessoas, distantes deles na hierarquia, traz conforto, segurança e alivia 
o peso da responsabilidade. A escola busca um mundo seguro, trabalhar com o imprevisível e com 
o peso das decisões seria angustiante demais para os professores com funcionamento encouraça-
do. 

3.3. A couraça e a peste emocional

  Para entender de forma mais aprofundada a resistência dos professores às mudan-
ças e o apego ao conservadorismo e à tradição, considera-se o conceito reichiano de peste emo-
cional essencial. 
  Segundo Reich (1998, p.464), a peste emocional é um “comportamento humano que, 
com base numa estrutura de caráter biopática, age de maneira organizada ou típica em relações 
interpessoais, isto é, sociais e nas instituições”.
  A peste emocional afeta áreas essenciais da vida do indivíduo infectado. O pensa-
mento torna-se perturbado e intolerante, governado por emoções irracionais. Na ação, os motivos 
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[...] a ação mais importante se dá em um nível menos 
explícito, na resistência diária às mudanças dentro da 
maioria das escolas, na atitude indisponível ao novo 
por parte de professores em cursos de aperfeiçoamen-
to e atualização, na pressão exercida pelas instâncias 
burocráticas, na exigência de pais para que a escola 
adote medidas conservadoras. Enfim, na sabotagem 
mais ou menos dissimulada às novas propostas e aos 
programas de reforma.
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são sempre simulados, nunca coincidem com o motivo real, e estão presentes inveja e ódio por 
tudo que é saudável. A sexualidade é, ao mesmo tempo, sádica e moralista. O trabalho é odiado e 
sentido como um fardo (REICH, 1998). 
  Nas palavras de Reich, o indivíduo infectado pela peste emocional “se caracteriza 
pela contradição entre um intenso desejo de viver e a incapacidade (devida à couraça) de conse-
guir uma realização de vida correspondente” e é resultado de uma “educação compulsiva e autori-
tária” (REICH, 1998, p. 474, grifos do autor).
  Reich (2010, p.468) relata um exemplo de como a peste pode se manifestar nos pro-
fessores:

  A peste emocional é “guardiã da couraça” e reage de forma agressiva quando o indi-
víduo encouraçado se sente ameaçado em seu equilíbrio neurótico, ou seja, uma quebra repentina 
no funcionamento encouraçado sempre terá como resultado uma reação da peste (GARCIA, 2010). 
  Caso a couraça seja simplesmente eliminada de forma descuidada, segundo Garcia 
(2010, p.38), “antes de entrar em contato com os sentimentos primários dirigidos para o amor e o 
crescimento” os indivíduos encouraçados se conectariam com “o ódio, o sadismo e a perversão”.

4. A BUSCA DO POSSÍVEL DENTRO DO IMPOSSÍVEL

  Os capítulos anteriores falaram sobre a couraça, sua origem, funcionamento e como 
se mantém, sobre a peste emocional, sobre as resistências dos professores.
  Foi apresentado um quadro que, à primeira vista, parece ser impossível de ser muda-
do. A couraça é forte e tem características defensivas que podem eliminar qualquer possibilidade 
de transformações na Educação.

Um educador severo e autoritário dirá que as crianças 
são difíceis de ensinar e por isso seus métodos são 
necessários. Nessa visão estreita, as conclusões pa-
recem corretas. Se aparecer um pensador racional e 
lhe mostrar que a rebeldia das crianças, que ele cita 
para justificar seus métodos é, em si, precisamente 
uma consequência social desse pensamento irracio-
nal na educação, ele se verá diante de um bloqueio 
mental. Precisamente nesse ponto emerge a natureza 
irracional do pensamento acometido da peste.
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  Entretanto, este capítulo tem a pretensão de, baseado no otimismo de Reich, discutir 
formas de lidar com a couraça e a peste emocional na escola. Citando Albertini (1993, p.65), pre-
tende-se “a busca do possível... dentro do impossível”. 
  Antes de continuar, considera-se importante esclarecer algumas questões do contex-
to escolar:
  - Primeiramente, este artigo tem como foco compreender a couraça nos professores. 
Entretanto, é essencial ressaltar que a couraça é da sociedade em que vivemos. Os próprios pro-
fessores que hoje são analisados foram alunos dessa mesma escola encouraçada, cresceram com 
ela e são produtos dela. 
  - Além da couraça da sociedade, os outros personagens do cenário escolar também 
são encouraçados (políticos, proprietários, diretores, coordenadores, orientadores, secretários, psi-
cólogos, etc.).
  - A escola não é um sistema fechado, onde os professores são ativos e os alunos 
passivos, somente sofrem a ação dos professores. Pelo contrário, eles estão continuamente se 
influenciado e reagindo. O aluno sempre reage de alguma forma (seja se revoltando, seja se encou-
raçando) ao comportamento do professor e vice-e-versa. Assim como alunos e professores reagem 
aos pais, à direção, à coordenação, etc.
  - Qualquer pessoa que pretenda propor alguma mudança na couraça da escola deve 
ter consciência de que ela própria também é encouraçada, também têm suas questões, motivações 
e defesas inconscientes. E, inclusive, está também sujeita à peste emocional.
  Esclarecido o cenário, pode-se começar a pensar em como atuar nele.
  Em primeiro lugar, pensa-se ser essencial uma aliança com a direção da escola. In-
dependentemente de quem seja o profissional que pretenda propor alguma mudança na escola, ter 
o apoio da direção é fundamental. Ela ocupa um papel que pode tanto ajudar a inserção do novo 
quanto sabotar totalmente e de forma definitiva. Portanto, conhecer e saber como essa pessoa fun-
ciona é importante. Inclusive, identificar quais são suas motivações e receios. Pode ser que ela fale 
de uma abertura grande, mas, inconscientemente, tenha medo e se sinta ameaçada com o novo. 
Lembrando do funcionamento da peste emocional, pode ocorrer dos motivos não coincidirem, de 
ser algo simulado. Somente após conhecer e ter lidado com a resistência e as defesas da direção é 
que é possível começar a pensar em alguma ação concreta com os professores. Sempre lembran-
do, claro, de manter o diálogo e a comunicação clara com a direção, durante todo o trabalho.
  Em um segundo momento, é importante analisar a escola como um todo. Como são 
as relações entre todos os personagens, quais são as principais queixas de cada um, como é a co-
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municação, se há fofocas e difamações (possível indício de peste emocional), a história da escola, 
etc. 
  Depois, analisar especificamente o grupo de professores. Observar e identificar os 
mecanismos de defesa mais usados por eles; o autoritarismo; um possível espaço para relações 
mais democráticas; as potencialidades; o tempo de cada professor na escola; como falam dos alu-
nos, etc.
  Após esse diagnóstico da escola, considera-se necessário criar um plano de ação, 
com base no conceito da abordagem Biodinâmica de “amizade com a resistência”. Segundo Rego 
(2003), trata-se de “[...] por um lado, não ceder à resistência e não compactuar com ela. Por outro, 
não tentar removê-la de uma forma que exceda a capacidade de assimilação do paciente”. O autor 
apresenta uma analogia em que compara a resistência como uma muleta. Em um momento an-
terior, na fase infantil, ela foi utilizada como um recurso necessário, tornou-se uma defesa. Agora, 
se fosse simplesmente tentado tirar a muleta, de repente, o paciente iria cair ou agarrar-se mais 
ainda à ela. Do contrário, se fosse feito um tratamento para fortalecê-lo, ele naturalmente soltaria a 
muleta por conta própria. Caso não seja respeitada e realizada essa “amizade com a resistência”, 
corre-se o risco, segundo o autor, de criar uma nova couraça, secundária – que é ainda pior que a 
primeira. 
  Pensando na aplicação deste conceito no contexto escolar, considera-se importante, 
a partir do diagnóstico da escola, planejar as intervenções preservando, em um primeiro momento, 
as resistências mais fortes. Ou seja, os temas em que tal escola especificamente apresenta mais 
resistências, mais defesas. Caso o profissional insista em trabalhar tais temas, pode ocasionar um 
ataque de peste emocional e inviabilizar qualquer possibilidade de trabalho.
  Portanto, considera-se interessante colocar em uma escala as resistências. Das te-
máticas com menos resistência até as maiores e mais profundas. E começar a trabalhar temas com 
as menores resistências. Aos poucos, conseguindo a confiança dos professores (não se esquecen-
do de direção e coordenação) e demonstrando respeito pelas defesas, acredita-se que pode-se, 
então, ir trabalhando em direção às couraças mais profundas.
  Juntamente a esse cuidado com as resistências mais fortes, é importante preservar 
a voz do profissional que busca transformações. Pensando no caso de um psicólogo escolar, tanto 
a sua voz quanto o seu silêncio tem um impacto. Ao ser cuidadoso demais e não falar o que está 
vendo, não apontar o que observa como grave, se torna omisso e conivente. Inclusive, pode acar-
retar em um reforçamento da couraça, ao utilizar seu silêncio como significado de aprovação de 
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condutas graves. 
  É necessário um equilíbrio, entre “bater de frente” com a resistência e ser subjugado, 
sendo só mais uma peça nesse sistema encouraçado. 
 
5. CONCLUSÃO

  Para concluir, considera-se que os objetivos deste trabalho foram atingidos.
  Foi muito proveitoso para mim escrevê-lo. Raciocinar a teoria juntamente com a mi-
nha experiência prática foi um excelente jeito de encerrar o curso. Como havia comentado na Intro-
dução, é como se todos os meus questionamentos tivessem sido respondidos.
  Porém, como toda pesquisa, ao mesmo tempo em que respostas são encontradas, 
novas perguntas surgem. E, agora, tem-se como objetivo aprofundar as ideias iniciadas no capítulo 
4, Buscando o possível dentro do impossível, procurando uma maior clareza e descrição de formas 
de trabalhar na escola. Uma possibilidade é o uso de grupo de movimento com professores. 
  E mesmo com tantos desafios, encerra-se este trabalho com um otimismo na Educa-
ção renovado. 
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