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bilidade e movimento, eclosão (por ex.: um robot que recebe o sôpro da vida
e se converte em ser humano que descobre o mundo; ou um grupo que, em
ritmo coletivo, busca a eclosão da flor, da corola, cada criança representando
uma pétala etc. etc.), sentido do espaço, busca do gesto, busca da sensação
(frio, calor, ou sensações morais, como inquietação, dor, alegria, orgulho etc.).
busca do movimento.

3 - Criação dramática
Após os exercícios anteriores, a criança está preparada para tentar a aventura da criação pessoal do drama (entendida a palavra em seu sentido etimológico de ação) .
Compreende os seguintes exercícios: improvisação dramática, o encadeamento e desenlace, a busca do absurdo, brinquedos coletivos planejados (charadas, contos etc.), brinquedos improvisados (provérbios, rimas etc.), o psicodrama.
O livro contém uma grande quantidade de outras rewmendações didáticas, constituindo-se como já se disse, num excelente repositório de ensinamentos práticos.
Quase ao final da obra há um parágrafo digno de encerrar esta apreciação:
"O gôsto do esfôrço criador, o sentido do belo, o despertar das faculdades sensoriais, mentais ou afetivas, o domínio de si mesmo, o
espírito de solidariedade, não são matérias curriculares; mas devemos descuidar delas?"
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O Dr. Steinwachs, encarregado do Departamento de Psicologia Clínica na
cátedra do ProL Panse, na Clínica Psiquiátrica da Academia de Medicina de
Düsseldorf, foi feliz nesta síntese das mudanças psicossomáticas que caracterizam
o período de crise puberal. Sua contribuição original ao tema prende-se ao estudo das modificações do tônus psicomotor nesse período existencial. Elas justificam uma diferenciação dos tipos de acôrdo com um novo critério (sincronia versus assincronia) , que é muito mais objetivo e fecundo do que os anteliormente usados na clínica e na psicologia diferencial da puberdade. Bem
pode afirmar-se que a maioria das perturbações observadas nos adolescentes fica
explicada pelas "décalages" observadas na tensão postural correspondente aos
diversos esquemas ou pautas de conduta. Tais distâncias não são apenas hipotéticas e podem ser mensuradas gràficamente com a nova técnica de registro
das variações do tônus psicomotor que o autor descreve e comenta nesta interessante monografia, avaliada também por uma completa e atualizada bibliogTafia internacional.
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