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~su o

o objetivo deste trabalho foi verificar se a criati-
"dade nas redações escolares se desenvolve com a pratica de
eterminadas estrategias de ensino de carater verbal. Preten-
eu tambem observar o efeito de um tratamento apenas com es-

- ategias verbais sobre o desempenho criativo não verbal (com
f iguras) .

o experimento se verificou em Escola da Periferia de
r a1eza, pertencente ã Rede Oficial de Ensino, com alunos
8a. serie, com media de idade de 15 anos e 3 meses e de

asse social variando entre media baixa e baixa.
As variaveis fluência, flexibilidade e origina1ida-

e, os três componentes do comportamento criativo. foram tes-
-adas em 16 sessões de 50 minutos com duas turmas que consti
- iram os grupos de controle e experimental, totalizando 60
- jeitos. O experimento desenvolveu-se durante dois meses, em

as sessões semanais em sala de aula, atraves da aplicação
e estrategias de ensino pela Professora de Comunicação e Ex-

essao, dentro do horario habitual da Escola.
Para avaliar o experimento foi aplicado o Teste do

ensamento Criativo, de E. Paul Torrance. nas suas formas A --pre-teste e B - pãs-teste.
Por razões justificadas, repetiu-se a aplicação do

Pãs-teste em ambos os grupos, atribuindo-se "n o t a ". Dessa ma-
eira foi possive1 tambem analisar a significação da nota no
esempenho criativo.

Os resultados do 19 Pãs-teste apresentaram-se irrel~
antes, tanto intragrupo como intergrupo. Os resultados do 29
ãs-teste apresentaram um expressivo crescimento criativo in-
ragrupo, nos dois grupos, o que nao propiciou uma diferença

significativa entre os grupos.
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Apenas quanto ã variãvel Flexibilidade, O Grupo Exp~
rimental superou o Grupo de Controle, no 29 Pãs-teste, fato
que nao pode levar a uma generalização quanto ao efeito dotra
tamento sobre o desempenho criativo.



ABSTRACT

The objective of the study was to verify whether
the ability- for creative writing can be deve10ped through
specific teaching strategies of an oral character. It a1so
i n t ends ':toobserve the effect of a treatment with verbal
strategies upon non-verbal creative performance (with
pictures).

T he ex perime nt too k p1a ce in a pu b1ic schoo 1 located
in an economica11y deprived area ofForta1eza. It invo1ved
eigbh grade students averaging 15.3 years of age and belonq'inq

o low-midd1e to the lowest social c1ass.
The variables f1uency, f1exibi1ity and origina1ity,

he three components of creative behavior - were tested
ith an experimental and a contro1 group tota1ing sixty

s bjects. The experiment was deve10ped in the period of two
-onths a with a total of sixteen sessions of fifty minutes
each - two sessions per week. It invo1ved the app1ication
& specific teaching strategies in the regular c1assroom,

er the orientation of the regular Language-Arts teacher,
within the regular c1ass schedu1e.

To eva1uate the experiment E. Paul Torrance IS creative
- "nking test was app1ied in both A - pre-test, and B - post-
- est forms.

For reasons made c1ear in the study, the post-test
as repeated once in both groups, when a grade was given the

jects. This way, it was a1so possib1e to ana1yse the
-eaning of a grade in terms of creative performance.

The resu1ts of the first post-test indicated a non-
- "gnificant difference both intra-group and inter-group.The
-o ond post-test resu1ts indicated a significant intra-group
- th in both groups, which therefore indicated a non

nificant difference between the two groups.



In the second post-test the experimental group scored .
above the control group in one element alone, that of
Flexibility, which indicated that the effects of the creative
performance treament should not be generatized.
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I TRODUÇÃO

Considerando o tempo ocupado com a Área de Comunica-

ção e Expressão na Escola do 19 Grau, não se justifica o bai

o n{vel de desempenho no que diz respeito à redação esco-

lar. Mas na verdade, redigir, solta e criativamente, vem sen

do a grande dificuldade com que se defrontam professores e

alunos.

Alguns estudiosos têm enfatizado a importância dalin

guagem verbal oral e escrita -- na vida do homem, e o pa-

pel da Escola em incentivar a sua prática. Entretanto, são

poucos os trabalhos nesse campo. A produção criativa, em par

ticular a redação, não tem sido tratada no âmbito da sala de

aula com a cientificidade que requer.

As tarefas editadas com o objetivo de desenvolver a

criatividdde em redação, dentro da educação formal, não têm

sido devidamente testadas, dentro de um rigor cient{fico que

as credenciem a ser utilizadas em sala de aula.

Baseado nesse impasse, este trabalho se propôs ates

tar uma série de tarefas que pretendem desenvolver a criati-

vidade na escrita, a emitir opinião sobre o seu poder de in-

centivar e desenvolver a criatividade dos alunos de 19 grau

maior.

Portanto foi dado a este trabalho um duplo enfoque:

I. um estudo da literatura sobre a criatividade

conceito, processo e influência da Educação no Comportamen-

to Criativo, trazendo ao leitor informações de várias fontes

e que abordam o assunto nos tempos mais remotos e atualmen-

te.

II. um estudo experimental em classes de 8a. série nu

ma escola pública da periferia de Fortaleza.
,

O trabalho se divide nos cap{tulos que se seguem:

Cap{tulo I - trata da preocupação da Escola em enfa-

01
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tizar o conte~do das disciplinas em detrimento de uma pedag~

gia que faça brotar a obra original3 não convencional e não

dogmática. Nesse capitulo o objetivo do trabalho é definido

e as condições do treinament03 delimitadas.

Capitulo II - aborda as conotações diversas que a

Criatividade assumiu através dos tempos e os posicionamen-

tos3 sempre mais peremptórios3 sobre o que ela significa pa-

ra sociedade e para a realização do homem.

Capitulo III - descreve a Metodologia usada no expe-

riment03 envolvendo as hipóteses3 a populaçã03 a amostra3 o

modelo e os instrumentos que foram aplicados.

Capitulo IV - mostra como a Experiência se encaminhou.

Capitulo V - apresenta os dados coletados e a análi-

se dos resultados em função do desenvolvimento da experiên-

cia3 incluindo o tempo utilizad03 as tarefas e a metodologia

desenvolvida e por fim a avaliação empregada.

No final é apresentada a Conclusã03 considerando os

resultados e os questionamentos levantados na análise dos da

os.



I

ITULO I

_I ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA

As tarefas desenvolvidas em sala de aula, via de re-
: a, enfatizam o carãter cognitivo da aprendizagem. Questões
:onvencionais são propostas e, naturalmente, respostas, tam-
_e convencionais são obtidas. Condiciona-se o individuo a

er preso ã criatividade alheia, a repetir uma existência
- e o precedeu.

Enfatizando a preocupaçao da Escola com o conteudo
:::5 disciplinas, Torrance comenta: "Du ran t e muitos anos os

fessores de Educação têm falado, entusiasticamente,do de-
= olvimento das capacidades singulares da criança, mas a
~~oria dos mestres tem estado, realmente, preocupada com a

rução em determinada m at e r i a " (Torrance, 1971, p. 80)
_ erdade, perdem-se os cursos nas fõrmu1as fabricadas e o

::~ento criador nao e mesmo explorado ou instado a se mani-
-=_~ar em novas formas metodo1õgicas que transformem a sala

:. ~ 1a num 1aboratõrio de homens criativos.
"Pe d aq o q i a e, antes de tudo, liberdade de olhar. Dei

er, deixar expressar-se, consentir no tateamento, na
s ca fora dos trilhos d oqm â t í co s " (Mendes, 1977, p. 5). Na

= -ade, nada de novo, nada de original, nada de divergente
= afia o aluno. Na Escola memoriza-se, imita-se, copia-se,

- ~atam-se fatos, constrõi-se de fora para dentro num reco-
= imento da incapacidade do individuo para autoconstruir-

- =, para autodefinir-se, para autocriticar-se. E, no entan-
o individuo realiza-se na sensação provocada pela obra
da.

Não existe ainda definição clara de como chegar a
ividade. Poucas são as pesquisas que se têm dedicado a

articular. Inquire-se, portanto, sobre estrategias efi
:.--es que nos levariam àquele objetivo. Ora, 110 pensamento
:~-ivo implica em um certo numero de habilidades como: dar
_ onta da existência de problemas e lacunas nas informa-

03
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- es, definir esses problemas e estas lacunas, coletar e com
ar informa~ões de experi~ncias anteriores e conhecimentos

-~ mu1ados, produzir vãrias soluções possiveis e desenvolver
- 'terios para avaliar estas soluções, testar as soluções
-a's promissoras, decidir qual a melhor solução,elaborar os

anos e detalhes para a implantação da solução escolhida 11
orrance, 1974, p. 5). Essas habilidades podem ser desenvol

.idas, desde que se criem condições para que o aluno tenha
peri~ncias educativas. 110 importante seria propiciar aos

~ candos ambiente que os induza a exteriorizar o rico e ani
- do mundo das imagens que formam sua mentell (Novaes, 1972 ,

117) .

Maria Helena Novaes (1982, p. 126) fala da "Crise da
- ia t iv t d a de :", na faixa etãria dos 10-12 anos, tal a dificul
__ e da criança em expressar-se criativamente sob todas as
-- as. Ate que ponto essa crise não seria fruto dos modelos

- ostos pela Escola e pela Sociedade? Lembra Durmeva1 Men-
_ . lia liberdade, a autonomia para o fazer coloca o homem

situação de reinventar o mundo. A grande significação da
- na educação consiste em fixar, de modo concreto, o va-

o individuo como fonte primãria de criatividade 11
p. 5). A grande luta que orienta hoje as regiões do

-_o, comenta o mesmo autor, e contra o estabelecimento, a
- cação do novo, do original e do descomprometido. E con-
_.:: "o nd e a liberdade do individuo para criar, se ele estã

ado pela burocracia, pelo Estado e pela massa?" (1977,

Acreditando que um certo grau de criatividade e ine-
= -e ao homem e que esse potencial poderã ser desenvolvido

e atuação do meio ambiente, propõe-se este trabalho a
car o desempenho criativo de alunos do 19 grau maior

o uma serie de tarefas que lhes ofereça condições p~
imular o pensamento divergente, nos componentes que o
erizam -- flu~ncia, flexibilidade e originalidade. Que

~ cia teria sobre a obtenção de um desempen~o criativo,
iferentes de estrategias de ensino? O treinamento com
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- refas que estimulem a criatividade verbal teria influência
- bre o desempenho criativo em tarefas não verbais? Esses são

questionamentos deste trabalho.

DELIMITAÇAO DO PROBLEMA

O experimento se desenvolveu em Escola da Rede Ofi-
:~ 1 do Estado do Ceará, abrangendo uma população de 102 su-

= os, da qual foi retirada uma amostra de 68, com idade de
: a 19 anos, de ambos os sexos e cursando a 8a. serie do 19

~ . A experiência se desenvolveu na Area de Comunicação e
essão, com a presença do experimentador em duas sessoes

__ a ais de 50 minutos cada uma, perfazendo um total de 16
ões. Os sujeitos foram observados em sala de aula, medi-

:--e a aplicação, pela professora de Comunicação e Expres-
_~ , de tarefas que visavam desenvolver o pensamento diver--
;=--e. O grau de criatividade dos sujeitos foi identificado

nte a aplicação de um pre-teste e de um pos-teste.

EFINIÇAO DE TERMOS
1. Criatividade - é a capacidade do indivlduo de pe~

'vergentemente com fluência, flexibilidade e originali-
- (Guilford).

2. Pensamento Divergente - é a resposta inconvencio-
e várias direções. Pensamento independente, liberal

itivo.

3. Pensamento Convergente - e a resposta convenci 0-
e uma direção unida. Pensamento convencional, repetiti

_ estruturado .

. Fluência - é a habilidade para produzir um grande
de idéias em dado espaço de tempo (Torrance).

5. Flexibilidade - é a habilidade da pessoa de prod~
variedade de tipos de idéias, movendo-se de uma abor

ara outra, ou para o uso de estratégias variadas (To~
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rance).

6. Originalidade - e a habilidade do sujeito de pro
duzir idéias que estão distantes do óbvio, do lugar comum

anal ou estabelecido (Torrance).

7. Est~atégias de Ensino - sao tarefas que visam de-
envolver o pensamento divergente.



ICAPITULO 11

2, REVISÃO DA LITERATURA

o ritmo de desenvolvimento do mundo atual exige que
se pense no imprevisivel, no inabitual, ou seja, que se pen-
se criativamente. O fenômeno "criatividade" tem atraido a

tenção dos estudiosos e menos timidamente do que hã trinta
nos atrãs se efetuam pesquisas nesse campo. A busca pelo n~
o e a atração pelo inusitado, que caracterizam a sociedade
oderna, têm levado o homem a estudar a capacidade de criar,
e jovens e adultos, e a relacionã-la com outras caracteris-

~·cas do ser humano, como inteligência e personalidade.

Taylor comenta que a sobrevivência de um pais na com
~etição internacional depende, fundamentalmente, do incenti-

ao desenvolvimento de personalidades criativas, que são a
se do progresso em qualquer campo de atividades (Taylor

- 71, p. 23).

Abordando outro ângulo, Rogers vê criatividade como
__ ua de salvação para o homem adaptar-se as incrivens trans

maçoes que se operam no mundo, muitas delas humanamente
e i s :

"Numa epoca em que o conhecimento, construtivo e destruti-
vo, avança a passos gigantescos para uma era atômica fan-
tãstica, a adaptação autenticamente criadora parece repre-
sentar a única possibilidade que o homem tem de se manter
ao nivel das mutações caleidoscõpicas do nosso mundo." (Ro
gers, 1973, p. 300). -

Jã Celso Furtado lamenta a subordinação que as for-
::s de produção têm imposto a atividade criadora, reduzindo-

_ apenas ao processo de diversificação dos bens de consumo.
_ salta a significação que o ato criador tem sobre a neces-

-- ade do homem de auto-identificar-se e de situar-se no uni
_ so, considerada pelo autor citado "impulsos que se consti

a matriz da atividade criativa." (1978, p. 84). E con-
mais adiante:
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11 a participação do individuo no arranjo da prõpria vi-
da reduz-se a um minimo ou assume a forma de simples mime-
tismo social. A possibilidade de criar algo para si prõ-
prio ou no quadro das relações pessoais mingua: a vida co-
mo projeto original tende a ser substituida por um proces-
so de adaptação a estimulos exteriores ... Os objetos que
adquire e substitui a qualquer instante podem proporcionar
-lhe 11 conforto 11 , mas carecem de uma vinculação mais profun
da com sua personalidadell (1978, p. 85). -

Problemas os'mais diversos, os mais graves, tantos
e quantos, põem em dúvida a capacidade do homem de gerar so-
luções criativas. O homem tem que reinventar a cultura e co~
tar para isso com lIuma educação que extrapole o logos dos a~
tigos e a tecnica dos mais recentes como busca do humano, c~
mo criação gratuita que não obedece aos a priori dos logos ,
nem a mera funcionalidade da t e cné " (Mendes, 1977, p. 5).

Etimologicamente, criar quer dizerlldár'existência a,
sair do nada, estabelecer relações ate então não estabeleci-
das pelo universo do individuo, visando a determinados finsll
(Novaes, 1972, p. 17). As definições de criatividade têm en-
focado desde o processo criador ao produto criado, da pes-
soa -- agente do ato da criação -- às influências do meio
Rogers enfatiza, na sua definição, o novo, provindo da rela-
ção entre a unicidade do individuo e o fazer dos outros indi

iduos, quando diz:
IICriatividade e a emergência na açao de um novo pro-

uto relacional que provem da natureza única do individuo
or um 1ado, e dos materi ai s, a c on.t e cime nt o s , pessoas e das

circunstâncias de sua vida, por outro" (Rogers, 1973,p.301).

Torrance define a criatividade como 110 processo de
erceber lacunas ou elementos faltantes'perturbadores; for-
ar ideias ou hipõteses a respeito deles; testar essas hipõ-
eses; e comunicar os resultados, possivelmente modificando

e retestando as h i pó t e se s " (Torrance, 1973, p. 34).

A necessidade de criar como inerente ao homem,à sua
ealização plena, e citada por Fayja Ostrower. liA criativid~
e e um potencial inerente ao homem e a realização desse po-
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tencial uma de suas necessidades" (Qstrower, 1978. p. 5).
Guilford e Poveda falam de criatividade como manifes

tação do pensamento divergente. O primeiro ressalta a fluên-
cia, a flexibilidade e a originalidade como caracter;sticas
do pensar divergentemente (Apud Kneller, 1971. p. 53). Para
o segundo:

"Criatividade e a faculdade do pensamento divergente
que oferece formas novas mediante a recombinação e a elabor~
çao dos elementos, das formas ja existentes pressentidos pe-
los entidos e pelas demais faculdades" (Poveda, 1973,p.21).

Tudor Jones fala de criatividade como "a combinação
de flexibilidade, originalidade e sensibilidade para ideias
as quais capacita o pensador para quebrar o caminho das se-
qUências, usuais do pensamento em direção a diferentes e pr~
dutivas seqUências, cujo resultado dêem satisfação a ele mes

o e, possivelmente, aos outros" (Jones, 1972, p. 7).
Durmeval Mendes fala de criatividade como existência

assumida por cada indiv;duo, como aventura de sua consciên-
ia interrogativa (Mendes, 1977, p. 5).

Segundo coletânea de definições apresentadaporNewell
e outros, o pensamento criador se:

1) o produto tem novidade e valor para o pensador ou
_ cultura; 2) o pensamento e não convencional; 3) e altamen-
-e motivado e persistente e de grande intensidade; e 4)0 pr~

ema era inicialmente vago e indefinido (Encyclopedia of
- cational Research, 1969, p. 267).

Como se vê, os autores abordam em suas definições ora
i nd i vi du a l , ora o social e, por vezes, 'os dois em conjun-

- . O novo e fantizado aqui e ali, mas discute-se ate que
to o mundo moderno cria cousas inteiramente novas. Para

~ gareth Mead:
desde que uma pessoa faz, inventa ou pensa algo que e no-
vo para si mesma. podemos dizer que realizou ato criador.
Segundo esse ponto de vista a criança que em pleno seculo
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XX redescobre que o quadrado da hipotenusa de um triângulo
reto é igual ã soma dos quadrados dos outros 1ados,estã re
a1izando ato tão criador como o de Arquimedes, embora asim
p1icações da descoberta para a tradição cultural sejam nu~
1as, porque a proposição jã é parte da qeome tr í a" (Apud
Kneller, 1971, p. 16).

Kne11er, entretanto, discorda da autora comentando
que IImesmo que a criança construisse aquele e outros teore-
mas exclusivamente por si, ainda levaria sobre Arquimedes a
vantagem de haver absorvido desde o berço uma tradição cu1t~
ra1 que se beneficiou dessa e de outras descobertas matemãtl
cas durante mais de dois mil a n o s " (Kne11er, 1971, p. 16).

Abordando o IInovoll como caracteristica da criativida
de, Paul Matussek se reporta a uma 1istagem feita por cien-

istas onde origina1idade·~ riqueza de invenção, flexibilida-
de, descobrimento e aspecto excepcional são associados ao v~
càbu lo "c r l a t i v t dad e ? • E ele enfatiza: "Comum a todas estas

efinições é o fenômeno do novo, do que nao se deriva tota1-
ente do . ve j o " (Matussek, 1976, p. 62).

o novo como IIreconstrução dell ou IIgerado a partir de
algo v t s t ov , é caracterizado por Frank Barron. Diverge, na

pinião do mesmo autor, do IInovoll vindo do nada, sã possi-
e 1 a um S e r D iv ;.no. E c o n c 1u i: 11 o s e r h uma n o não é c a paz d e

:azer algo a partir do nada; o ato humano da criação leva
-empre consigo u~reajuste de materiais dados, sejam fisicos

m e n t a i s " (Barron, 1976, p. 22).

Irving Tay10r (Apud Jones, 1972, p. 18), para melhor
=xp1icar o que seja criatividade, criou cinco niveis de mani
:estação do pensamento criador:

1. Nive1 de criatividade expressiva, que envolve ex-
- essão espontânea independente, onde a qualidade do produ-

nao é importante e no qual pode haver pouca originalidade.
2. Nive1 de criatividade produtiva. Nesse estãgio hã

_ a tendência para controlar o desempenho livre e técnicas
provisadas, mas nesse estãgio, também, o produto pode nao
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ser diferente daquele de outra pessoa.
3. Nivel da criatividade inventiva onde inveção e c~

acidade de descobrir novas realidades sao importantes cara~
eristicas que envolvem a percepçao do novo e o relacionamen
o nao usual entre partes separadas previamente.

4. Nivel o p te t i v o , encontrado em poucas pessoas. Ne~
se nivel hã uma modificação dos principios bãsicos de tódo

campo de estudo nas artes e nas ciências. Implica em origi
•..lidade.

5. Nivel emergente, onde produtos emergem na forma
s essencial e abstrata. Somente gênios trabalham nesse ni

Publicação da Corporação Carnegie faz alusão a três
-~ os ou formas de criatividade identificadas pelo IPAR (In~
-~- te of Personality Assessement and Research) da Universi-
~~ e da Califórnia.

"No primeiro, a criação e uma expressão dos estados ante-
riores do criador. No segundo, o criador age, predominante
mente, para atingir necessidades e fins definidos externa~
mente. No terceiro, o produto e tanto uma expressão docria
dor quanto, ao mesmo tempo, visa alcançar uma solução para
um problema externo 11 (Carnegie Corporation, 1961, p. 3) .

. A ABORDAGEM HISTORICA E A EVOLUÇAO DOS ESTUDOS SOBRE A
CRIATIVIDADE

Atraves dos tempos a criatividade tem sofrido aborda
diversas. Jã foi considerada como loucura, confundida
nspiração divina, encarada como manifestação do"gênio".

eratura de todos os tempos, de Sócrates, Platão a his-
~a ores, filósofos e poetas dos seculos XIV e XV, encon-

~--se depoimentos que caraoterizam a criatividade nos ter-
ima mencionados.

Abordando a criatividade como inspiração,
diz textualmente:

Michel-

11 ser inspirado e receber de uma instância miste-
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° sa, carregada de toda a capacidade caracterlstica do ato
_ í a d o r , o segredo de uma descoberta. Aqui o inventor nao e
-_Os do que mediador, instrumento pelo qual o Real ou o Belo,
- atureza ou o Es p f r í t o , se manifestam ao homem"(r1ichel-Louis,

9, p. 15).

Os associacionistas falam de criatividade como "no-
~s ideias manufaturadas a partir das velhas por um proces-

e tentativas e erros" (Knell er, 1971, p. 39).

P a r a Me d n i c k (A pu d M i c h e 1- L ou i s , 1979, p. 29), uma
ção criativa segundo a concepçao associacionista podeser

_~ ançada atraves de três maneiras:

lia) O acaso. Dois ou muitos elementos associam-se em
seq~ência de uma circunstância acidental.

b) A similaridade. Os elementos dà soJwção:"ou do enunc iado
'vo~ão reunidos em conseqUência da sua similaridade ou em

seqUência da similaridade dos estlmulos que os evocam.
c) A mediação. A evocação dos elementos necessãrios

~=-se aqui por intermédio de elementos comuns".

Enquanto Freud afirma que a criatividade se origina
conflito dentro do inconsciente, os neofreudianos a en

em como produto do pré-consciente.

liA criação é explicada por intermédio do fenômeno ca
_ ico, isto é, allvio promovido pela expressão de um con-

~ o, restaurando o controle do ego ameaçado pelos instin-
- reprimidos" (Marin, 1976, p. 12). Para Paul Matussek, "0

- ito ou, de um modo mais totalizante, qualquer necessid~
; estado defeituoso da psiquê se considera como o motor

::::osivo para a atividade criadora" (~1atussek, 1976, p. 62).

Admite Kubie (1958) que "somente quando os processos
_ =-conscientes predominem é que se torna posslvel a criati-

e" (Encyclopedia of Educational Research, 1969,p.268) .
idez que assume um pensamento brotado de uma realidade
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- ;-concebida, forjada no consciente, ou de uma nao realida-
= utãvel, ancorada no inconsciente, é enfatizada pelomes-

or.

Para os Gestaltistas, a criatividade é uma reconstru
e guestaltes, ou configurações, estruturalmente defici-

Jã os Psicometristas lIabordam a criatividade do pon-
ista dos produtos e das caracteristicas que podem ser

as através dos me smo s " (Marin, 1976, p. 30).

o estudo da criatividade ganhou maior impulso a par-
:e 1950, quando Guilford falando ã American Psychologi-
-ssociation chamou a atenção para o numero diminuto de

es - _~ s e pu b 1i ca çõ e s sob r e o as sunto. H oj e, em todas as ã re as,
__ :_senvolvem tarefas que têm como objetivo a criatividade,

o que diz respeito ao ato de criar, ã pessoa criativa,
__ eoria da criatividade, quanto ã provocação de cousas

s. Assim sendo, a influência das instituições, da cul-
ajudando ou impedindo a manifestação da criatividade ,

eza da pessoa criativa, o talento criativo, os instr~
para medir o grau de criatividade, vêm sendo exausti-

e pesquisados, principalmente nos Estados Unidos. No
o tema vem sendo explorado em teses de mestrado de-

as na PUC e UFRGS, na PUC e Fundação Getulio Vargas do
aneiro, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras

Claro, São Paulo e em trabalhos publicados por Maria
ovaes (1972), Samir Curi Meserani (1972, --74, --75,

·aria Helena Patto (1973), Eunice ~1.L. Soriano de Ale.!!
1975, --76), Durmeval Trigueiro Mendes (1971), Alda Jun
a arin (1976, --80) entre outros.

o PROCESSO CRIADOR
O processo criador tem sido estudado através do de-

o de pessoas que se notabilizaram por suas criações.
=--er (1971, p. 63) cita no seu livro, "Ar t e e Ciência da

:::- idadell, episódios que descrevem os momentos da cria-
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ção vividos por diversas celebridades no campo da Ciência e
a Arte. Por exemplo: Nietzsche teve í dê i as para escrever ~'As

sim falou Zaratustrall, nos bosques atrãs do lago Si1vap1ana,
tã1ia, mas só dezoito meses depois foi impelido a escrever

a obra; Nart Crane se dedicava a um poema meses, ate anos
abiscando linhas ou versos em pedaços de papel, que carreg~
a nos bolsos, esperando o momento de inspiração que fundi-
ia esses fragmentos num poema único; Newton produziu a lei
a gravidade após ver uma maçi cair no jardim; Char1es Dar-
°n, diz do preciso lugar da estrada onde ocorreu a solução

- bre sua teoria da Evolução das Especies. Ainda sobre ornes
assunto, Liette Gonçalves (1972, p. 23) cita relatos de

- ethoven, onde ele comenta que a criação de suas obras musi
- is eram como um assalto de ideias que iam e vinham,ate que

repente surgia o tema do qual brotava a composição, e de
-~ man Von He1mho1tz, psicólogo e fisio1ogista a1emão,que fa

_ das ideias felizes que vinham de modo imprevisto,sem es-
ço, como uma inspiração.

Rogers fala do lIato da criaçãoll e o expressa como lia
- ógnita que temos de aceitar como incognoscive1 ate que se

uza. t o improvãve1 que se torna p r-ov âv e l :". E mais a d i an
conclui: IIDesta multidão de possibilidades semiformais, o

- nismo, como um grande co~putador seleciona uma que seja
_ resposta eficaz a uma necessidade interior, ou que entre

relação com o ambiente .ou que invente uma ordem mais si.!!!
-- es e mais satisfatória na maneira de captar a v i da " (Rogers,

p. 306).

Tudor Jones fala do pensamento consciente e da emo-
como componentes que governam o processo criador. E mais

::-a e, ao se reportar sobre a atividade de manipular mate-
~~s e construir coisas, ato comum ã criança pequena, ele

i: liA mais a1 ta forma de construção emerge para a cria
ade quando hã menos manipulação e reprodução e mais cam

-a a a imaginação e origina1idadell (Jones, 1972, p. 11).

São cinco as fases ou estãgios do processo criador:
preensão, Preparação, Incubação, Iluminação e Veri
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ficação.

Primeira Apreensão - é a apreensão subita da idéia.
Uma espécie de insight. IIAnteriormente ã fase de preparação,
o individuo sente em si mesmo uma excitação confusa,um pres-
sentimento que algo dentro dele precisa tomar forma e não en
contra externamente alguma causa que a expliquell (Franchi
1972, p. 32).

Preparação - consiste na observação, na pesquisa, no
cuidadoso exame da situação como a conseguir material e arg~

entos. Olhar, examinar, sentir o que jã existe funciona co-
o que o "t ramp o l í m em que a nova imaginação se projetall(Knel
er, 1971, p. 64). O mesmo autor cita Mary Henle que aborda

essa imersão na criação dos outros nos termos que se seguem:
• arece que idéias criadoras só nos ocorrem quando emprega-

os muito tempo e energia exatamente na atividade que lhes
-orna mais dificil emergir ( ... ) Talvez essa imersão em nos-

o assunto seja condição de pensamento criador, não só por-
e nos dã os materiais com que pensamos, mas ainda porque

os familiariza com as dificuldades do problemall (Kneller
71, p. 65).

Incubação - é o periodo em que as idéias são empurr~
s para o inconsciente. Esse periodo pode ser longo ou bre-

Segundo depoimento de pessoas criativas, a inspiração p~
:~ vir de repente, ou permanecer latente, proporcionando,por

ezes, angustia, inquietude, ante a não concretização da crl
_ ão. liA abstenção voluntãria de pensamento consciente em qual
- er problema particular pode, ela mesma, apresentar-se sob

s formas: o periodo de abstenção pode ser gasto ou em tra
: o mental consciente sobre outros problemas, ou num rela-
=.-ento de qlialquer trabalho mental conscientell (Franchi

2, p. 27).

Iluminação - é O chamado climax do processo de cria-
-: liDe repente o criador percebe a solução do seu proble-

_ -- o conceito que enfoca todos os fatos, o pensamento que
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ompleta a cadeia de ideias em que ele trabalha. No momento
a Inspiração tudo entra em seus lugaresll (Kneller, 1971

11 ) .

Rudolf Seitz, ao descrever a fase da Iluminação, co-
enta:

IIAteque ponto este fenômeno escapa a nossa vontade, estã
patente no fato de que a iluminação se converte em proble-
ma, sobre o qual temos refletido longo tempo; ocorre com
freqüência em um momento preciso, enquanto nós outros havi
amos deixado de preocupanno-nos com elell (Seitz, 1974,p.l"9").

Verificação - e a fase final do processo criador.IIApós
~ entificar-se emocionalmente com sua obra no momento da ilu
~'nação, o criador agora recua e imagina as reações daqueles

om quem intenta comunicar-se ... essa tarefa pode ser longa.
onsiste em dar forma às suas i n t e n ç ô e s " (Kneller, 1971, p.

-2) .

Existem controversias a respeito dessas fases ou es-
--gios, mas tambem pouca atenção tem sido dada a sua compro-
. ção cientifica. Franchi (1972, p. 33) cita pesquisa feita
:::r Ce t h e r i n e t P'at r i c k , com adultos, onde comprova a existên-
:'a desses estãgios mas não, especificamente, na ordem dese~

vida no seu trabalho. Sabe-se, entretanto, que essas fa-
-es não são tão estãticas como parecem aqui delineadas. Uma
: nduz à outra, as vezes repentinamente, às veze? demorada--
-ente, durante anos. E a opinião dos autores em geral.

Arthur Foshay, em IICriatividade do Ensinoll, descreve
- atro aspectos do processo criador: lIestar a pessoa aberta
_ sua própria experimentação, focalizar a sua própria experl

= tação, disciplinar suas próprias ações para efetuar a fo-
:~ 'zação e encerrar (fechamento) -- levar o trabalho a uma

c lu sâ o " (Foshay, 1972, p. 42). Entenda-se: por "a be r tu r a!",
_ eceptividade ã nova experiência; por IIfocalizaçãoll, a or-
__ ação da experiência; por IIdisciplinall, a adoção de uma m~

='ra de trabalhar apropriada à focalização; por IIfechamen--
_. a decisão de que o produto estã acabado. O mesmo autor
=~: iza que essas IIsão partes do processo criativo, mas se-
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ria erro encarã-los como "p as s o s " ou "f as e s ". Não formam uma
seqUência c l a r a " (Foshay, 1972, p. 48).

A opinião de V. Lowenfeld e W. Brittain a respeito
do mesmo assunto diverge dos demais. IISe houver alguma just.:!..
ficação para a existência desses quatro estãgios no processo
criador, (referia-se aos estágios - preparação, incubação
iluminação e verificação) será preciso admitir que assumem
aspectos bastante diversos para justificar os numerosos pe-
rio dos de iluminação por que passa uma criança de escola ma-

ernal, quando faz suas construções com blocos até chegar a
outro extremo, em que uma subita iluminação se origina do in
vento de um engenheiro dedicado à pesquisa. Provavelmente
sera melhor considerar a criatividade como um processo conti

uo, para o qual a melhor interpretação é a própria capacid~
e de c r í a r" (Lowenfeld e Brittain, 1970, p. 64).Passando ou
ão rigidamente por essas fases, o pensamento criativo se c~
acteriza pela riqueza de idéias, flexibilidade, originalid~
e, sensibilidade para os problemas.

Essa riqueza de idéias é o que se chama de fluência,
: éias em quantidade produzidas num dado espaço de tempo, às

ais se ajunta a fantasia colorindo com imagens a manifesta
-o da arte em todas as suas formas.

A flexibilidade e a mobilidade do pensar. são as di-
= sas abordagens dadas a uma situação, pessoa ou cousa.

- -~

A originalidade é a produção de idéias raras.IIO pri-
o critério para considerar original uma resposta sera

alta de freqüência no grupo particular que se estuda ...
segundo critério, é que deve corresponder a alguma dimen-

a realidade, ou adaptar-se a e la " (Barron, 1976,p.35).

- ::e
Sensibilidade para os problemas, ou seja, a capacid~

econhecer que existe um problema é aquela receptivid~
11 orna possivel a nós termos novas idéias, experimen-
os sentimentos e atitudes, compreendendo nova estéti-

a relevante para a originalidadell(Maciel,1976,p.12).

= - ..•e
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Nutre-se o pensamento criativo:

a) De interesses 11 ••• não em coisas corriqueiro-prã-
icas e concretas, mas está mais empenhado nos significados,
as implicações e nas equivalentes simbólicas de coisas e

í d ê i a s " (Carnegie Corporation, 1961, p. 4).

b) De valores esteticos e teóricos considerados anta
Jônicos mas altamente apreciados por pessoas reconhecidamen-
-e criativas.

c) Da estimu1ação do pensamento divergente, lIaque1e
- e se move em várias direções em busca de uma dada resposta,

orrendo quando o problema ainda estã por se descobrir e o~
__ ainda não existem padrões e meios assentados de reso1vê-
-"o, podendo produzir-se uma gama de soluções apropriadas e
-2, uma ún i c a solução c o rre t a " (Novaes, 1972, p. 54).

Tentando esclarecer a ideia de pensamento divergente,
e1-Louis a contrasta com a ideia de pensamento converge~
os seguintes termos:

11 o pensamento convergente convem ã resolução dos pro-
blemas particularmente bem definidos, guer dizer, imp1ican
do muitas imposições ou criterios exp11citos de aceitabi1T
dade. O pensamento divergente, pelo contrário, e eminente~
mente p1uridireciona1, p1ãstico e adaptãve1: o individuo va
ria as perspectivas e os processos, e utiliza registros de-
conhecimentos muito diferentesll (Miche1-Louis,1976,p. 26).

d) De um ambiente receptivo, estimu1ador, prob1ematl
livre.

IIAmbientes receptivos, onde os elementos se ajudam e se
aceitam mutuamente, fazem com que as pessoas sejam mais
criativas, o que não impedem que tenham perspectivas rea-
listas de vida, independência de criterios e formas deadap
tação autênt icas" (Novaes, 1972, p. 109). -

e) A percepçao do individuo criador tambem e motivo
=:r "se. Enquanto a percepção de muitos e senso-percepti-

= e dá a partir dos fatos existentes, a percepção do in-
criativo e intuitiva, está ligada IIno que pode vir a
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ser", "0 ainda nao comprometido" (Carnegie Corporation,196l,
p. 6).

Oscar Onativia faz distinção entre a percepção cria-
dora e o que ele chama de percepção estereotipada. A primei-
ra caracteriza-se pela singularidade, originalidade e culti-
vo do espirito. A segunda significa massificação do homem su
focado em modelos r Tq i d o s . Diz ainda o mesmo autor: 11 a
percepção criadora ... envolve tambem a percepção que origi-
na uma contemplação, uma admiração, uma intuição penetrante,
uma solicitude e reciprocidade revivida em cada ato de amor,
incluso diante do fato mais trivial e insignificante da vi-

ali (Dfia t t v t a , 1976, p. 46).

2.3. EDUCAÇAO E CRIATIVIDADE

Até que ponto a Educação influi na capacidade de cri
~ ? Ela sera capaz de gerar criatividade ou apenas a estimu-

a e a desenvolve? Todos são criativos?
A Educação do passado, que tinha na tradição e na

- toridade os seus valores, nao serve ao mundo moderno tão
:arente de criatividade, de soluções novas, que lhe venham

olucionar os problemas.

liAnossa época adquiriu a consciência de que a cultura e o
próprio homem têm de ser reinventados ..." e "Se ao indivi-
duo lhe assegurarmos a liberdade, o Si-mesmo descobre a
transcendência dentro de sua própria obra. Se o deixarmos
fazer, ele faz o ser. Se lhe concedermos o lazer, ele rea-
liza o unico trabalho que muda a qualidade da vida. Se lhe
dermos a autonomia ele reinventa o mundo. Por tudo isso o
imaginário da criança -- a ser preservado na idade adulta -
constitui a uni ca fonte de renovação possivel" (~1endes
1977, p. 5).

- es
A compreensao da liberdade e da autonomia como condi

indispensáveis a prática da criatividade, não 'se tem
a caracterizado na praxls da Educação. Os metodos e as
icas limitam e, muito mais do que isso, impedem a fluên-
de idéias, desempenhos e comportamentos criadores."A So
ade é em geral completamente selvagem para com pensado-

: a

:~e
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res criativos, especialmente quando sao jovensll (Torrance
1976, p. 26). A coerção que a Escola exerce sobre o aluno
tolhendo a sua liberdade, e muito bem expressa nesse fato
narrado no livro "Cuidado Escola! (1980): "Em classe fazemos
a lista de ação ~ue o aprendizado da língua exige. Com rela-
ção ã língua falada, andei perguntando a meus alunos o que e
qu e i a Escola fez para e n s i ná= lo s a falar. A resposta de A1ain
foi espontânea: - Mandaram a gente calar a boca! (Harper e
Outros, 1980, p. 47).

A valorização do tradicional pela Escola e comprova-
da por estudos devidamente publicados. Pesquisa realizada por
Torrance, em 1960, junto ã Escola Secundãria de Minnesotá
chegou a resu1tatos incontestes quanto ã ênfase dada pela Es
cola ao pensamento divergente. Apenas 1,7% das atividades re
a1izadas nas disciplinas - matemãtica, física, biologia e
química, foram classificadas como divergentes.

No Brasil, trabalho semelhante foi feito por A1da Ma
in na cidade de Rio Claro, em São Paulo, com alunos do 19 e

29 graus. Os resultados indicaram "aue a criatividade e pre~
upação restrita entre os professores dos adolescentes, so-
ando um total aproximadamente de 17%, enquanto que congição,
emorização e pensamento convergente somam um total aproxim~
o de 83%"(Marin, 1980, p. 49).

O pouco caso a uma metodologia que crie condições p~
a incentivar a criatividade, colocam a Escola como responsE
e1 pelo retrocesso no desempenho criativo da criança quando

.: icia seus estudos. IINas Escolas uma grande ênfase se dã ao
nhecimento de fatos, não ocorrendo nenhum esforço sistemã-

_oco com o objetivo de ensinar o aluno a pensar, ou treinã--
- o a apresentar produções criativas. O que se tem esperado
- aluno e que ele domine uma certa ãrea de conhecimento e

e seja capaz de reproduzir o que jã conhece nesta area 11

- encar, 1974, p. 60). Parece que existe um verdadeiro medo
~~ e as manifestações de criatividade dos alunos. Por ser
-~os independente, instãve1 ã metodologia massificante da sa
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la de aula, inconformado com as fórmulas prontas e acabadas,
detentor do poder de duvidar, de insistir, é o aluno criador
rejeitado e rechaçado a um canto da sala de aula.

liAprofessorinha que tem medo dos elefantes ou das flores
pintadas pela criança, porque destroem as suas harmonias,
tem medo das imagens novas que estão surgindo do unico ce:
leiro da criação - que é o imaginãrio. A professorinha que
desenha primeiro, para a criança desenhar depois seguindo
o seu risco - seja para reproduz~-lo, seja para color{-lo
- é autêntica representante da sociedade, que só sabe tra-
balhar com o estabelecido, o que jã aprovou, o que assegu-
ra estabilidade" (Mendes, 1977, p. 6).

Segundo Poveda, só a criação é capaz de responder
aos imprevistos da natureza e às exigências da sociedade.

"A manifestação de criatividade tem origem numa ambienta-
ção onde a expressão livre de sentimentos é assegurada, on
de a tônica da metodologia aplicada é o respeito à indivi~
dua1idade e à provocação da capacidade imaginativa do indi
viduo. E o individuo criador é capaz de responder a qual~
quer imErevisto da sua própria natureza ou a qualquer tipo
de exigencias que o imponham na sociedade na qual ele vi-
ve" (Poveda, 1973, p. 14).

Para Torrance, as habilidades do pensamento criati-
o: fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração, são

- sceptiveis de desenvolvimento através de experiências edu-
:acionais. E conclui:

11 crianças que têm experi ênci as que permitem a e1es
aprenderem caminhos, deverão desenvolver-se diferentemente
daquelas que experienciam somente o que seus ambientes pro
vêem ou aquelas que são ensinadas em tais meios para desen
corajar os meios criativos da aprendizagem" (Torrance -
1974, p. 16).

Aqui no Brasil, os trabalhos realizados nesse campo
Lyres Wiedmann (1976), Margot Berto1ucci Ott (1975), Re-

= a Helena Magalhães (1972), entre outros, têm comprovado o
: or do uso de certas estratégias de ensino na obtenção de

esempenho criador. Regina Magalhães conclui seu trabalho
re o pensamento criativo e o treinamento pedagógico nos

:=: intes termos: "a criatividade pode ser desenvolvida na
:= ola; que o reforço ao potencial criativo repercute favora
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velmente sobre a aprendizagem escolar e que a eficiente ori-
entação desse material levarã o indivlduo de forma mais au-
têntica ã auto-realizaçãoll (Magalhães, 1972).

Não são po~cos os estudos feitos em todos os nlveis
d e e n s inos o b re o po·te n c ia 1 c r ia do r('dos i nd iv1d u os. T o r r a n ce
cita em seu livro IICriatividade - Medidas, Testes e Avalia-
ç õ e s ? , trabalhos de: Gripen (1933), Andrews (1930) e McCar-
ty (1924), todos com crianças do pre-escolar; Kirkpatrick
(19 O O), C a 1v in (1 9 02), Sim ps o n (1 922), H a rm s (1 939 ) todos com
crianças da Escola Elementar; Abramson (1927), M. D. Vernon
(1948), Stephenson (1949), Guilford (1961), todos com alunos
da Escola Secundãria; Laura Chassell (1916), Hargreaves (1927),
Meier (1939), Welch (1946) e Guilford (1960), todos com estu
dantes da Escola Superior. Ao relatar esses trabalhos, o au-
tor não faz alusão ã inexistência do talento criador em ne-
nhum dos testados. Taylor reconhece que a criatividade ocor-
re praticamente em todas as idades, em alguns aspectos de to
das as culturas e em certo grau em todos os campos do empre-
endimento humano (Taylor, 1964, p. 29). Os autores, em geral,
concordam que todos nascem com potencial criador e as dife-
renças constatadas são frutos dos modelos impostos e da frus-
tração de talentos comandados pela Escola e pela Sociedade.

Rudolf Seitz, ao comentar a definição de criativida-
de formulada por Drevolahl, na qual estã escrito que 110 pro-
duto não hã de ser necessariamente perfeito 'e inteiramente
a ca b a d o " conclui:

lIestamos dizendo que a capacidade criativa pode ser ineren
te a todo o homem. As investigações têm corroborado com is
to, e e preciso analisar de imediato que nossa sociedade ~
nossos sistemas didáticos e outras tantas coisas mais são
mai~ propensas a bloquear estas atitudes criativas"(Seitz,
1974, p. 17).

Ausubel, no entanto, refuta esta teoria caracterizan
do-a de concepção ingênua da Educação Progressista que acre-
dita que ate mesmo uma criança "desprovida de potencialida--
des criativas possa ser ajudada por um professor criativo".
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Diz textualmente:

"... não se pode realizar as potencialidades para a criati
vidade se elas não existem" (Ausubel t 1968, p. 562).

E mais alem enfatiza a raridade das potencialidades
criativas, a incapacidade de se gerar potencialidades criati
vas em quem não as tem. E conclui dizendo:

liAEscola pode auxiliar a realização da criatividade naque
les raros individuos que jã possuem as potencial idades ne~
cessãrias" (1968, p. 562).

Não menos definitiva e a opinião do relatório da Cor
poração Carnegie de New York sobre o mesmo assunto: "... a
situação criativa melhor do mundo, jamais pode gerar a cria-
tividade em alguem que não a possui" (Carnegie Corporation ,
1961, p. 10).

liA Escola não pode criar criatividade", e enfatizado
or Tudor Jones. Pode, sim, "encorajã-la e desenvolvê-la"
onclui o mesmo autor (Tudor, 1972, p. 32).

Para Alice Miel, lia criatividade e qualidade que to-
a o ser humano pode demonstrar em sua maneira de viver. To-

via, os individuos diferem, tanto em resultado da sua natu
za como de sua educação, quanto ã quantidade e especie de

- i a t i v i d ade que demonstram" (Miel, 1972, p. 25). E conclui
= atizando a influência da Educação no desenvolvimento da
- ·atividade, desde que se ponha em prãtica o que se conhece

_ respeito de condições que incentivam a criatividade e se
inuarmos a estudar o processo criativo em açao em numero

ipos de atividade" (Miel, 1972, p. 25).

Frank Barron, pondera: "Todos nós somos de uma vez
uras e criadores, mas variamos tanto em nossa qualidade
a a criação como em nosso poder de criar" (Barron,1976,
).

Considerando o desejo de criar universal, Maria Hele
aes diz textualmente: 11 Todos têm a potencialidade
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de criar ... todas as crianças sao originais nas suas formas
de percepção, nas suas experiências de vida e nas suas fanta
sias" (No v ae s , 1972, p. 78).

Sobre o mesmo tema, Guilford cita a opinião de Psicõ
lagos e Educadores segundo a qual não mais se aceita a cren-
ça popular de que somente aqueles qeu venham a ser distingui
dos por produções de excepcional novidade e valor sejam cria
tivos (1971, p. 557).

2.4. O ESTUDO DA CRIATIVIDADE NO 19 GRAU MAIOR

O primeiro grau maior, que compreende o ex-curso gi-
nasial, não tem sido explorado pelos estudos no campo da cri
atividade. Hã exig~idade de informações sobre o assunto em
crianças na idade de 11 a 15 anos. Torrance (1971, p.149) ci
ta a imaginação criativa do pre-escolar e escolar (criança
do 19 grau menor) e a notabilidade nos campos das artes e
das ciências demonstrada em epoca de colegio (29 grau)por in

ividuos criativos, razões pelas quais se tem verificado a
referência em pesquisas nesses niveis de ensino.

O 19 grau maior (curso ginasial), fora dessas duas
aracteristicas, tem sido negligenciado no que diz respeito

estudos sobre criatividade.

A maioria dos estudos desenvolvidos nesse nivel de
= sino Colvin e Meyer (1956), Simpson (1922) ,Mearns (1931),
- rrance (1962)-- revela declinio de imaginação no desempe-
- o criador entre a sexta e setima series (Torrance, 1976
-. 117). Lowenfeld e Brittain citam estudo feito por Kincaid

64), no qual se lê que a criatividade "atinge ponto muito
_~ixo na 2a. fase do 19 grau, antigo ginãsio (1970,p. 293).

Torrance (1971, p. 154) cita a tradição, com suas pre.?.
:-es para a conformidade, como pista que explica o declinio
__ criatividade no começo do 19 grau maior.

Entretanto, Lowenfeld e Brittain levantam a hipõtese
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do significado que teria a aquisição da "c9nsciência criti-
ca", nesse periodo, sobre a produção artistica.

liA eXEressão espontânea e desinibida desaparece (refere-se
à infancia) e, ao chegar a sétima série, a criança jã ad-
quiriu consciência critica ... E nesta idade que ela começa
a aperceber-se da posição infeliz em que se encontra: éago
ra um individuo pensante e consciente, mas ainda não estã
em condições de tomar nenhuma atitude particular para mu-
dar a situação de sua existência. Esses jovens mostram-se
hostis com os pais, desiludidos com a Escola e, às vezes,
decepcionados consigo próprios. Portanto,nãõ constitui sur
presa que tambem sejam criticos severos de seus próprios

.produtos artisticos". (Lowenfeld & Brittain, 1970, p. 270).

Essa nova perspectiva na abordagem do problema nao
invalida o papel da sociedade, familia e escola no bloqueio
à criatividade do jovem, que se vê também criticado e impeli
do ao tradicional.

Se o ambiente é condição para que se instaure o de-
sempenho c~iativo, por certo ele não vem estimulando os estu
dantes nesse nivel de ensino, em pleno romper da adolescên-
cia, para que se manifestem criativamente.

Como pode o adolescente, que se caracteriza pelo in-
conformismo, que luta contra o estabelecido, de conduta ins-
tável, afeito ao novo, à discussão e à descoberta, fechado às
ingerências estranhas, estar à vontade no ambiente estrutur~

o e reprodutivo da sociedade adulta, apregoando fórmulas e
orças inibidoras, padrões estabelecidos e modelos acabados?

Se a disposição psicológica é outra condição
criar, como essa se comportaria sob a força da pressão,

loqueio às singularidades do adolescente?

para
do

liA mente que se maravilha estã aberta à mensagem que o ob-
jeto -- seja uma pessoa, um lugar ou uma coisa -- tem a

Se a "abertura" é tão necessãria à criação, que pod~
os esperar do individuo que ainda criança jã é contido de

experimentar, de explorar com mentalidade aberta?

Ora,
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transmitir a seu próprio respeito; essa mente volta-se pa
ra o objeto com todas as forças de reação sensória -- ven~
do, ouvindo, saboreando, cheirando, tocando. Essa mente
cria significação no encontro com o objeto. Essa mente ab-
sorve informação nova -- informação que ocupa seu lugar ao
lado do que já e conhecido, enraizado assim ã vida de de-
terminada pessoa na realidade" (Brogan, 1972, p. 35).

Bem que o ensino podia agasalhar essa mente aberta
"proporcionando oportunidades ... em que os jovens tivessem
experiências e du cat i v es " (Miel, 1972, p. 26).

Brogan comenta:

"aquele que teve experiências afortunadas na sua vida ouvi
rã, por exemplo, com a chuva não apenas algo que rega as
plantas, exige galochas ou congestiona o trânsito. Quanta
coisa a mais existe na mensagem da chuva. Para quem apren-
deu a reagir ã sua própria necessidade interior de contato
sensório com o mundo, que momentos gloriosos pode causar
a chuva de manhã cedo - ou o sol, o vento, ou qualquer das
vistas, sons, cheiros, em relação ao novo dia! Que mensa-
gens transmite o por-do-sol a uma pessoa com olhos inquisi
tivos? Que significação existe ... numa criança absorta?~
(Brogan, 1972, p. 36).

J. H. McPherson (1971, p. 186-189) relaciona tarefas
que a Escola, aproveitando as caracterlsticas acima menciona
das, poderia proporcionar aos alunos e que lhes permitissem:

- questionar, construir ou elaborar ideias contra o
estabelecido;

- repensar suas conclusões ã luz da evidência;
- imaginar o que aconteceria se suas ideias

efetivadas;
fossem

problematizar uma experiência, um produto,para que
o aluno imaginasse formas diferentes para explicar
ou para tornã-lo útil;

- envolver-se em atividades arriscadas onde eles se
sentissem livres para explorar e construir seus pr~
prios caminhos;

- manipular material e descobrir cousas novas (1971,
p. 186-189).
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Frank Barron cita o "brainstorming" e a "sinetica" ,
de Alex Osborn e J.J. Gordon, respectivamente, como progra-
mas para reforçar a aptidão do pensamento criativo e o efei-
to de circunstâncias inibidoras.

o "brainstorming" e a produção de í dê í as sobre umpr~
blema dado, bem conciso, bem simples. são quatro as suas re-
gras: a) prolbe-se a crltica adversa; b) aceita-se qualquer
tipo de ideia; c) desejam-se ideias em quantidade; d) buscam
-se a combinação e a improvisação de ideias.

Para Mãrio Zingales, "0 ponto fundamental do 'brains
torming' consiste justamente na obrigação rigorosa que os
participantes têm de procrastinar o julgamento" (1978,p.22).
Zingales cita ainda a opinião de outros estudiosos, segundo
a qual o "brainstorming exalta a criatividade ... porque o
poder de associação entre uma ideia e outra e uma especie de
corrente em dois sentidos, pois, quando um participante apr~
senta uma ideia quase automaticamente estimula a própria im~
ginação em direção de outras ideias, ao mesmo tempo que estl
mula tambem a imaginação de todos os demais membros" (Zinga-
les, 1978, p. 24).

Sinetica e uma palavra de origem grega que significa
a união de elementos diferentes e aparentemente irrelevantes.

liAsinetica e um metodo que leva ao uso inconsciente dos
mecanismos psicológicos pre-conscientes que, como sabemos,
existem em nós, com o fito de obter maior probabilidade de
resultados inovadores, originais" (Zingales, 1978,p.4Z).

A estrategia Sinetica "intenta para a mistura de ex-
eriências individuais em pequenos grupos para chegar a sol~
ões criativas atraves do uso de mecanismos metafóricos" (Ei!.

~1clopedia of Educational Research, 1969, p. 271).

o processo sinetico se compõe de duas fases: fazer o
=s ranho, familiar e fazer o familiar, estranho.

Para Frank Barron, fazer o estranho, familiar consis
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te em: "ao enfrentarmos com um problema novo, nos pe rqu n t a r f
amos se não se trataria de um problema antigo, se somos cap~
zes de vê-10" (Barron, 1976, p. 142). Para Zinga1es, "trata-
-se de 'colocar o problema', que como tal deve ser entendido
pelo grupo e pelos participantes individualmente" (Zinga1es,
1978, p. 49).

Fazer o estranho, familiar, consiste em transformar
os pontos de vista usuais. "Não se trata de raciocinar de ma
neira absurda ou inconseq~ente: devem-se efetuar tentativas
conscientes a fim de obter uma nova visão das coisas" (Zing~
1es, 1978, p. 50).

o presente trabalho, em se propondo testar a inf1uên
cia de estratégias de ensino no desenvolvimento da criativi-
dade, se definiu por uma conduta onde o individuo, livre da
critica e desafiado por uma situação problema, pudesse, es-
crevendo, manifestar suas idéias e reações com fluência e
originalidade. A metodologia desenvolvida pelo professor Sa-

ir Curi Meserani, em seus trabalhos sobre redação escolar,
:oi o ponto de referência utilizado neste experimento. Essa
-etodo10gia consta de três fases:

1a. Fluência e desinibição do ato de escrever,
z". Estimulo emocional,
s". Criação do texto.

o autor citado caracteriza as três fases nos termos
- _ se seguem:

"Fluência é desinibição do ato de escrever, é o des-
==ar da caneta no papel para soltar a linguagem, desinibida
_ e. r deslizar, correr a linguagem no ritmo do pensamen-

(1972, p. 20).

"Estimulo Emocional é uma força que provoca seus se.!!.
os, que esquenta suas emoções como alegria, tristeza ...
ocê nao ficar rigido, sem flexibilidade. A emoção ali-
a imaginação" (p. 20).
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"Criação do Texto consiste em inventar o seu texto.
Sendo seu, ele serã original, único, diferente dos outros "
(p. 20).

Essa metodologia foi testada em trabalho desenvolvi-
do por Lyris Wiedemann na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Nesse trabalho Wiedemann (1976) testou alguns tipos
de metodologias empregadas pela Escola na prãtica daredação.
Na conclusão ele assim se refere ã testagem usando a metodo-
logia de Messerani:

"O grupo D (referia-se ao grupo testado com a metodo
logia sugerida pelo professor Meserani) foi aquele que mais
modificações favorãveis revelou ... " (Wiedemann, 1976,p.138).

Com base nessas informações e na vivência, como alu-
na, do m~todo do professor Meserani, tarefas foram seleciona
das e foi executado o experimento, cuja discussão e conclu-
são poderão contribuir para estudos posteriores a respeito de
como se poderão dissipar os problemas ora existentes no que

iz respeito ã capacidade para redigir.

~SUMO

A criatividade, como se vê,.assumiu no decorrer do
-e p o, c on o t a çõ e s d iver s as. Em b o r a se co n c 1u a h oj e em dia que
: ·atividade ~ uma demonstração natural e objetiva da reali-
==ção do homem, não se pode descartar a sua natureza inusita

~ que a colocou, por isso, no campo das realizações divini-
__ as ou loucas.

O ato criador, atravessando fases que se interligam,
__ caracteriza como tal, desde que seja novo para o indiv;-

que cria. Ele brota do "Pe ns ame n t o Df v e r qe n t e v , que se
-- acteriza pela fluência, flexibilidade, sensibilidade para

roblemas e originalidade.
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E justamente por nao cultivar o "pensamento diverge.!!.
te", a Escola e a Sociedade em geral, atreladas ao convenci o
nal e repetitivo, vêm sendo apontadas como agências castrad~
ras de Criatividade. Faltam-lhes tarefas que problematizem a
situação, agasalhem a mente aberta da criança e do jovem e
a coloquem em situação de criar.



ICAPITULO III

3. ~1ETODOLOG I A

o experimento testou a inf1u~ncia de tipos de estra-
tegias de ensino sobre o desempenho criativo, quanto ã ex-
pressão verbal (escrita) e não verbal.

3.1. HIPOTESES

As hipóteses levantadas foram as seguintes:

Hl - Alunos do 19 grau maior quando submetidos a um
treinamento com tarefas que estimulem o pensamento divergen-
te, apresentam em tarefas verbais, diferença significativa
no desempenho criativo, comparado com o desempenho criativo
dos alunos do mesmo grau que não experienciam tarefas seme-
lhantes.

H2 - Alunos do 19 grau maior quando submetidos a um
treinamento com tarefas que estimulem o pensamento diverge~
te apresentam um aumento significante no desempenho criativo
em tarefas verbais em relação ao pre-teste.

H3 - Alunos do 19 grau maior quando submetidos a um
tratamento que desenvolva a capacidade criativa verbal apre-
sentam um desempenho criativo significante em tarefas naover
bais em relação ao pre-teste.

3.2. VARIAVEIS

Foram variãveis, neste estudo, as estrategias de en-
sino (variãve1 independente) e o desempenho criativo dos
alunos (variãvel dependente).

31
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3.3. POPULAÇAO

A população foi constituida de 95 alunos de 8a.serie
do 19 grau, de Escola da Rede Oficial do Estado do Ceará si-
tuada em zona periferica da Cidade de Fortaleza.

3.4. AMOSTRA

A amostra foi escolhida aleatoriamente, dentre astur
mas da escola que compunham a 8a. serie do turno da manhã.

A escolha do estabelecimento deveu-se ã liberdade de
ação que teria a autora deste trabalho na Escola e ã confia~
ça no trabalho da professora que deveria assumir o experi--
mento, dirigindo ambos os grupos - controle e experimental.

Das três turmas de 8a. serie que funcionavam na Esco
la, no turno da manhã, foram sorteadas duas e dentre essas
foi sorteada aquela que seria a experimental. As turmas se
compunham de 32 alunos (experimental) e de 31 alunos (contro
le), de ambos os sexos, de classe social variando entre clas
se media e classe baixa e com media de idade de 15 anos e 3
meses.

QUADRO 1 - Demonstrativo quanto a idade

Grupo Experimental

13 anos - 9 ,40~ .
14 anos - 21.87%
15 anos - 28,11%
16 anos - 31 ,25%
17 anos - 3,12%
18 anos - .6,25%
13 anos - 6,47%
14 anos - 19,37%
15 anos - 25,80%
16 anos - 25,80%
17 anos - 16,12%
18 anos - 3,22%
19 anos - 3,22%

Grupo de Controle



QUADRO 2 - Demonstrativo quanto ao sexo

l' F
50%
61%

M
50%
39%

Grupo Experimental
Grupo de Controle

QUADRO 3 - Demonstrativo quanto a classe social

r-~edia/Ba ixa . Media/MediaBaixa
6%Grupo Experimental

Grupo de Controle
59%
65%

35%
29% 6%

NOTA: A classe social foi caracterizada segundo definição do IIForumde De
bates" realizado na Semana dos Economistas em São Paulo, de 10 a 1tr
de agosto de 1981, que tomou o salário como criterio.

Dos 63 sujeitos que constituem a amostra por ocasião
do pre-testa, 61 se submeteram ao pôs-teste -- 31 do grupo
experimental e 30 do grupo de controle. Para que osdados fo!
sem emparelhados, sorteou-se o aluno do grupo experimental,
que seria retirado da amostra. Assim, ambos os grupos foram
emparelhados em 30 sujeitos.

3.5. MODELO

Esquematicamente, esse tipo de pesquisa foi baseado
em Campbe11-Stan1ey (1966, p. 11) e pode ser representado
por:

01

A O

onde A indica a seleção aleatôria das classes;
O indica os resultados obtidos mediante aplicação dopr~

33
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-teste e pos teste; e
X indica o tratamento feito ao grupo experimental.

3.6. INSTRUMENTOS

1. Testes de Pensamento Criativo de Torrance
(Anexo 1)

Foram usados os testes IICompletação de Figurasll e
IILinhasll para testar o desempenho criativo não verbal(com fi
guras) e os testes IIUSOS Incomunsll e IIAperfeiçoamento do Pr~
du t o ? , para testar o desempenho cri ativo verbal (com pal a-
vras). A fidedignidade desse teste-reteste tem se mostrado
com coeficientes que variam de 68 a 85, em pesquisas feitas
pelo pr6prio Torrance e outros. Os quadros 4~ e 5 demons-
tram a aplicação dos referidos testes nos Estados Unidos.

No Brasil, os testes de Torrance foram apl icados em
estudos realizados por:

- A 1da J u nque i ra M a r in (1 976), sob re a 11I n f 1uê nc ia da
Educação Artistica sobre a Criatividade não Verbal
de Ado le s cen t e s !";

- Ivette R.R. Reis Maia (1976), sobre "Ef e i t o do Re-
forço no Desenvolvimento da Criatividade Verbal em
Escolaresll

;

- Eunice M. Soriano de Alencar (1976), sobre a IIRel~
ção entre Criatividade dos Professores e Alunosll

;

- Regina Helena Magalhães (1972(, sobre 110 Desenvol-
vimento do Pensamento Criativo atraves de Treina--
mento Pedag6gicoll

;

- Jean Vincent Marie Guhur (1976), sobre "Ef e i t o s de
Modelação e Instruções sobre o Comprtamento Criati
vo em Adolescentesll

;

- Thais Ferreira da Silva (1978), sobre IIDesenvolvi-
mento da Criatividade atraves da Utilização de Es-
trategias de Ensino Criativo na Pre-Escolall

•
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QUADRO 4 - Sumãrio de Estudos de Curta Duração (uma semana e nove meses)
usados para validar os TESTES SOBRE PENSAMENTO CRIATIVO, de
TORRANCE.

Investi gador
e Data Amostra Numero Comportamento

Criativo Previsto
Nivel de

Signifi cânci a
Weisberg &
Springer ,
1961
Torrance ,
1962.

Yamamoto ,
1963.
t~acDona1d
& Raths ,
1964.

Torrance
& Hansen,
1965.
Benthley,
1966.

Hansen
1967.

Alunos superdotados 32
da 4a.série do 19
grau.
Alunos do 29 a 69 125
do 19 grau.

Alunos da 5a. e 6a. 40
serie do 19 grau.
Crianças de 9 a 12 72
anos.

Professores de 29 ]2
grau da habilitação
em ,administração.
Estudos de põs-gra- 75
duação em psicolo-
gia educaci ona 1.

H.S.Bus Teachers

Lehman Estudantes de 29 21
1970. grau.
Strom & La 19 Grau.

imore
970.

Humor,fantasia etc. < .01

Idéias criativas so
bre o uso de brin~
quedos de ciência.
Originalidade emhis
tõrias imaginadas.-

<.01

<.01

Respostas diferenci
adas acerca de ati~
vidades curricula--
res.
Questões provocati-
vas usadas em classe.

<.01

<.01

Testes sobre pensa-
mento produtivo(r == .53) nlvel inven-
tivo de pensamento
criativo para pro-
blemas de saude men
tal (r = -38).

<.01

12 Comportamento cria-
tivo em classe,ques
tões, etc. -

<.01

Questões criativas <.01
em ciências.
Sucesso de ensirio em
escolas de zona ur-
bana.Fluência ver-
bal (r = .60). Ela-
boração de Figu-
ras (r = .49).

adro extraldo do "Norms-Technical Manual Torrance Tests of Creative
- inking", de E. Paul Torrance.
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QUADRO 5 - Sumãrio de estudos de longa duração usados para validar os tes
tes sobre pensamento criativo, de Torrance.

Investigador Amostra Numero Duraçao Comportamento re Data de Tempo Previsto

Torrance, Tau Alunos do 39 ano 114 8 anos Pensamento cria .62*
& A11man,1970. educação com es- tivo.

pecialidade em
educação elemen
tar.

Torran ce,1969. Alunos do 129ano. 46 7 anos Mais elevado ren .01*
dimento criati-=-
vo. Quantidade
de rendimento
criativo. Aspi-
ração de criatl
vidade.

Cropley, 1971 , Alunos de 79 ano. 111 6 anos Pensamento cria .51*
1972. tivo fora da es

cola.
Witt, 1971. Alunos do 29 e 16 6 anos Rendimento cria

49anos~primãrios. tivo em arte -e.-clencia.
Torrance Alunos do 79 e Quanti dade e qua .51*
1971b. 129 anos da esco lidade de rendl

la de 19 grau: mento criativo-:-
.Femi nino 117 12 anos .46*
.Masculino 119 12 anos .59*

* Significãncia maior do que o nível .01
Quadro extraído do "Norms.Technical Manual Torrance Tests
Thinking", de E. Paul Torrance.

of Creative

2. Conjunto de Tarefas (Anexo 2), que foi aplicado ao
grupo submetido ao tratamento durante 16 sessões. Abaixo, e~
tão discriminados os autores das tarefas ate então publica-
das, na seguinte ordem numerica:

1. MESERANI, Sami r Curi
2. MESQUITA, Antônio e LIMA, Caetano
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3. OLIV~IRA,-Maria do Carmo Maia
4. COTRIM, Gilberto.

1a. e 2a. sessoes:
· 1 (tarefas: 1 , 2 , 3 , 6, 8)
· 2 (tarefas: 4, 7 )

3a. e 4a. sessoes:
1 (tarefa: 1)

· 2 (tarefas: 2, 3 , 4, 5)

5a. e 6a. sessões:
· l(tarefas: 2,3,6,5)
· 3(tarefas: 1, 4)

7a. e 8a. sessoes:
1 (tarefas: 1 , 2 , 4 , 5 , 6 )

· 2 (tarefas: 7)

9a. e 10a. sessoes:
· 1 (tarefas: 1 , 2 , 8)
· 2 (tarefas: 4 , 5 , 6 )
· 3 (tarefa: 3 )

11a. e 12a. sessões:
· 1 (tarefas: 1,4, 5,6,7)

2 (tarefa: 3)
· 3 (tarefa: 2)

13a. e 14a. sessões:
1 (tarefas: 2,3,4,5)

· 4 (tarefas: 1, 6)

15a. e 16a. sessões:
1 (tarefas: 2, 3, 4, 6)

· 4 (tarefa: 1).

~m as tarefas das duas (2) primeiras sessões, pre-
endeu-se desinibir o aluno, deixã-10 ã vontade. Nas sessões

seguintes, acrescentou-se a esse objetivo a informação e ex-
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ploração das três formas de redação -- narraçao, descrição e
dissertação.

3. Ficha de Dados Sócio-Econômicos (Anexo 03) aplic~
da na Escola, mediante os quais foi definida a classe social
a que pertenciam os alunos.

Tratamento Estatistico: Os dados foram tratados pelo
Teste T de Student, sendo estabelecido o nivel p ~ .05 para
determinar diferenças significativas entre os grupos.



,CAPITULO IV

4~APLICAÇÃO DO MATERIAL E PROCEDIMENTOS

Após o sorteio do grupo experimental, aplicou-se a
ambos os grupos, experimental e controle, o pre-teste (Teste
do Pensamento Criativo, de Torrance - Fórmula A para figuras
e palavras).

Essa primeira aplicação forneceu dados sobre o grau
de criatividade verbal e não verbal dos sujeitos. Esses da-
dos foram comparados com os dados do pós-teste do mesmo au-
tor, aplicado após o tratamento de 16 sessões.

- Descrição do Pre-teste:
O pre-teste se compunha de duas partes: uma corres-

pondente ã criatividade verbal (pre-teste com palavras) e a
outra relativa ã criatividade não verbal (pre-teste com fig~
ras).

a) Pre-teste com palavras
Tarefa da Melhora do Produto.

Nesta pagina ha um desenho de um elefante de brinque
do que você pode comprar em qualquer loja. O brinquedo tem
12cm de altura e pesa cerca de 1/2 quilo. No espaço abaixo

o desenho e na folha ao lado, enumere as formas mais inte-
essantes e mais incomuns que você pode pensar para este ele

~ante, de forma que as crianças possam ter mais prazer em
rincar com este brinquedo. Não se preocupe com o numero de

-odifi"cações que você precisaria fazer no objeto e quanto is
o custaria. Pense somente no que faria esse brinquedo se

-ornar mais interessante para se brincar com ele.

- Avaliação:
. Da Fluência

Um ponto a cada resposta com exceçao das irrelevan-
- s ou sem significação.

39
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São respostas irrelevantes:
l. Fazer o elefante com vida
2 . fazê-lo fazer tarefas de casa
3 . usã-lo como decoração
4. usã-lo como almofada.

. Da Flexibilidade

Um ~onto a cada resposta incluida em categoria espe-
cifica. As respostas englobadas na mesma categoria receberam
apenas 1 ponto.

. Da Originalidade

De zero a dois pontos a cada resposta, de acordo com
criterios de respostas expressos no manual.

Tarefas dos Usos Incomuns

A maioria das pessoas lança suas caixas longe, mas
elas têm milhares de usos interessantes e não usuais. Rela-
cione, nos espaços abaixo e na próxima pãgina, os usos para
caixas, mais inteligentes, mais interessantes e mais inco-

uns em que se possa pensar. As caixas podem ser de qualquer
amanho e você pode mudã-las de qualquer maneira que possam

ser mudadas.

- Avaliação:
. Da Fluência

Um ponto a cada resposta com exceçao das irrelevan-
-es. são respostas irrelevantes:

- fazê-la ser humano
fazê-la carro de corrida
fazê-la cachorro vivo .

. Da Flexibilidade

Um ponto a cada resposta incluida em categoria espe-
-~:·ca. As respostas pertencentes ã mesma categoria recebe-

apenas 1 ponto.
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. Da Originalidade

De zero a 2 pontos a cada resposta, de acordo com
criterios de respostas expressos no manual.

b) Pre-teste com figuras
Tarefa das Figuras Incompletas

Acrescente linhas nas figuras abaixo. Rascunhe algum
objeto ou desenho no qual ninguem mais na classe pense. Pro-
cure incluir o maior numero de ideias diferentes em seu ras-
cunho. Em outras palavras, não pare em sua primeira ideia p~
ra completar a figura; continue construindo de acordo com
ela. Invente títulos para cada um de seus desenhos e escreva
esses titu10s embaixo de cada quadrado, ao lado do numero da
figura.

- Avaliação:
· Da Fluência

Um ponto a cada figura incompleta e com nome. Não se
rao consideradas as figuras repetidas.

· Da Flexibilidade

Um ponto a cada figura incluída dentro de uma categ~
ria específica. Diversas figuras pertencentes ã mesma categ~
ria receberão apenas 1 ponto.

· Da Originalidade

De zero a 2 pontos a cada figura, de acordo com os
criterios expressos no manual.

Tarefas dos Pares de Linhas

Em dez minutos, veja quantos objetos voce pode fazer
om os pares de linha abaixo. O par de linha deve ser a par-

:e principal de qualquer coisa que você faça. Com 1ãpis,acres
ente linhas aos pares de linhas para completar seu quadro.
ocê pode colocar, ao mesmo tempo, sinais entre as linhas
obre as linhas e fora das linhas. Tente pensar em coisas
as quais ninguem mais na classe pensarão Faça o maior nume-
o de coisas que puder e ponha o maior numero de ideias que
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puder em cada uma delas. Acrescente tItulos, se a identida-
de do objeto não for clara.

- Avaliação:
Da Fluência

Um ponto a cada figura completa e com nome. Não se-
rao consideradas figuras repetidas .

. Da Flexibilidade

Um ponto a cada figura inclulda dentro de uma categ~
ria especifica. Diversas figuras pertencentes ã mesma categ~
ria receberão um ponto.

. Da Originalidade

De zero a 3 pontos a cada figura, de acordo com os
valores estabelecidos pelo manual.

Quando o aluno combina dois ou mais pares de linhas
para traçar uma sã figura, acusa nivel elevado de Originali-
dade, embora a fluência e a elaboração venham a refletir pe-
quena queda. Serão acrescentados aos resultados antes alcan-
çados em Originalidade:

- combinação de 2 pares de linhas - 2
- combinação de 3 a 5 pares de linhas - 5
- combinação de 6 a 1O pares de linhas - 10
- combinação de 1 1 a 1 5 pares de linhas - 1 5

combinação de mais de 1 5 pares de linhas - 20.

- Descrição do Pãs-Teste
a) Pãs-Teste com palavras
la. Tarefa:Da Melhoria do Produto-

Nesta pãgina, hã um desenho de um macaco de brinque-
do que você pode comprar em qualquer loja. O brinquedo tem
12cm de altura e pesa cerca de 1/2 quilo. No espaço abaixo
do desenho e na folha ao lado, enumere as formas mais inte-
ressantes e mais incomuns em que você 'pode pensar para este
macaco, de forma que as crianças possam ter mais prazer em
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brincar com este brinquedo. Não se preocupe com o numero de
modificações que você precisaria fazer no objeto e quanto is
so custaria. Pense somente o que faria esse brinquedo se tor
nar mais intressante para se brincar com ele.

ca. Tarefa: Dos Usos Incomuns

A maioria das pessoas lança suas latas longe, mas
elas têm milhares de usos inter.essantes e não usuais. Rela-
cione, nos espaços abaixo e na próxima pãgina, os usos para
latas, mais inteligentes, mais incomuns em que se possa pen-
sar. As làtas podem ser de qualquer tamanho e você pode mudã
-las de qualquer maneira que possam ser mudadas.

b) Pós-Teste com figuras
la. Tarefa: De Figuras Incompletas

Acrescente linhas nas figuras abaixo, rascunhe algum
objeto ou desenho no qual ninguem mais na classe pense. Pro-
cure incluir o maior numero de ideias diferentes em seu ras-
cunho. Em outras palavras, não pare em sua primeira ideia p~
ra completar a figura; continue construindo de acordo com
ela. Invente titulos para cada um de seus desenhos e escreva
-os embaixo de cada quadrado, ao lado do numero da figura.

2a. Tarefa: Dos C{rculos

Em dez minutos, veja quantos objetos você pode fazer
com os circulos abaixo. Um circulo deve ser a parte princi-
pal de qualquer coisa que você faça. Com lãpis,acrescente li
nhas aos circulos para completar seu quadro. Suas linhas po-
dem ser dentro do circulo, fora do círculo ou dentro e fora
do circulo ao mesmo tempo. Procure pensar em coisas nas quais
ninguem mais na classe pensarã. Faça o maior numero de coi-
sas que puder e ponha o maior numero de ideias que puder em
cada uma delas. Acrescente titulos, se a identidade do obje-

o nao for clara.

A avaliação das tarefas do pós-teste foi feita nos
ermos propostos para a avaliação das tarefas do pre-teste ,
itadas anteriormente.
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4.1. ENCAMINHAMENTO DA EXPERItNCIA

A ambos os grupos foi aplicado, separadamente, o Pr~
-teste. Foram observadas todas as indicações dadas no manual
dos testes. A aplicação foi feita pela professora de Comuni-
cação e Expressão dos dois grupos a quem caberia desenvolver
todo o treinamento e aplicar o pós-teste. Nessa oportunidade
ela falou aos alunos que eles iriam fazer uns exerclcios de
criatividade. Era um trabalho novo, diferente do que comume~
te se fazia em sala de aula e para o qual pedia todo o emp~
nho deles. A palavra' teste, como orienta o manual, nao foi
colocada. A autora deste trabalho assistiu a todas assessoes
na condição de observadora.

A tarefa se realizou sem nenhum fato que perturbasse
o seu desenvolvimento. Foi manifesto o interesse dos alunos
na realização da tarefa. Na semana seguinte, iniciou-se a ex
periência propriamente dita.

Ao grupo experimental foi entregue um conjunto de t~
refas, em folhas mimeografadas, com espaço suficiente para a
re a 1 i za çã o das me smas. F o i f e ita uma ta re f a d e c a d a vez. Após
a leitura pela professora, a tarefa era iniciada eapenas te~
minada com a determinação dela. Entre uma tarefa e outra, os
alunos eram convidados a ler (se quisessem) seu trabalho pa-
ra o grupo ou comentã-lo com o vizinho. Restabelecido o si-
lêncio, era encaminhada a segunda tarefa e assim sucessiva--
mente. Ao iniciar a aplicação das tarefas, a professora in-
formava que ia fazer um treinamento com eles cujo objetivo
era desenvolver a criatividade. Esclareceu que, semanalmente,
lhes seria entregue um conjunto de tarefas que seriam desen-
volvidas durante a aula. Os alunos não tiveram conhecimento
que estavam participando de uma experiência, nem mesmo se a~
vertiram de que em uma outra classe da Escola havia sido apli
cado o pre-teste.

O grupo de controle desempenhava as tarefas comumen-
te usadas em classe para efeito de redação.

O tratamento dado ao grupo experimental, nos termos
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acima propostos, teve a duração de 16 sessoes. Cada sessao
tinha a duração de 50 minutos e acontecia duas vezes por se-
mana. Durante o treinamento notou-se mais envolvimento dos
alunos do sexo masculino. No momento da leitura das tarefas
eles participavam em numero maior do que os alunos do sexo
feminino. Entretanto, ã medida que o treinamento se desenvol
via, observou-se um certo enfado, diminuição de interesse que
progredia de uma sessao para outra.

o pós-teste foi aplicado em um novo encontro, apos a
ultima sessão. O interesse despertado pela novidade, obser-
vado na aplicação do pre-teste, não mais se evidenciou. No-
tou-se, em ambos os grupos (controle e experimental), um de-
sejo manifesto de acabar a tarefa. Antes de dado o sinal in-
dicando o final de um exerclcio, muitos alunos ja haviam sus
pendido as tentativas de fazê-lo, embora houvesse ainda esp~
ços para serem preenchidos.

Os resultados colhidos com a aplicação do pós-teste
apresentam os fatos acima citados. As diferenças entre pre-
-teste e pós-teste, tanto no grupo de tratamento como no gr~
po de controle, eram muito pequenas e em alguns casos inexis
tiam.

De comum acordo com a Orientadora e a Professora de
Classe, aplicou-se um 29 pós-teste, trinta dias após a apli-
cação do primeiro. A essa aplicação juntou-se a atribuição
de nota, o que alias seria um dado novo ainda nao pesquisado
no Brasil. Assim nós testarlamos ate que ponto o desempenho
daqueles alunos estava condicionado ao fator nota.



,CAPITULO V

5, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
5.1. COMPARAÇAO ENTRE GRUPOS

Para a testagem da Hipótese 1 aplicou-se o teste T ,
obtendo-se os seguintes resultados:

TABELA 1 - Comparação da Criatividade Ve~ba1 no Pr~-Teste, entre os Gru
pos de Controle e Experimental.

VARI]\VEIS
CONTROLE

M~dia D.P.
n ='30

EXPERIMENTAL
~1~dia ' [). P •
n = 30

TESTE "T"gl.
-29

SIGN. "T"

F1uênci a 36.00 13.48 39.20 16.37 -0.83 0.412
Flexibilidade 11.10 4.03 13.26 3.82 -2.13 0.037*
Originalidade 16.86 7.68 16.43 9.89 -0.19 0.850

D.P. = Desvio Padrão
(*) p 2. 0.05

TABELA 2 - Comparação da Criatividade Verbal no Pós-Teste 1, entre QSGr~
pos de Controle e Experimental.

CONTROLE EXPERIMENTAL TESTE "T"VARI]\VEIS M~dia D.P. M~dia D.P. gl.
n = 30 n = 30 29

Fluência 42.46 18.20 39.13 14.,44 0.79
Flexibilidade 13.36 4.92 15.20 4.42 -1.52
Originalidade 28.63 16.57 28.30 14.03 0.08

SIGN."T".

0.435
0.135
0.933

D.P. = Desvio Padrão.
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TABELA 3 - Comparação da Criatividade Verbal no Pós-Teste 2, entre osGru
pos de Controle e Experimental.

VARIJ\VEIS
CONTROLE

Media D.P.
n = 30

EXPERIMENTAL
Media D.P.
n =30

TESTE "T"g1.
29

SIGN. "T".

Fluência 46.30
Flexibilidade 13.96
Originalidade 31.93

16.18
4.16

15. 16
51. 1O
17.10
40.66

17.98
4.72

20.78
-1.09
-2.73
-1.86

0.282
0.008*
0.068

D.P.= Desvio Padrão
(*) p ~ .05

~ ~egi.Jndo os. escores acima, o Grupo Experimental apre-
sentou, no pre-teste, um resultado significativo quanto a
variável Flexibilidade. Após a experiência, os resultados do
Pós-teste 1 demonstraram que o mesmo grupo, nem sequer apre-
sentou a significância constatada por ocasião do pre-teste.
Observando-se as medias descobre-se, inclusive, que o Grupo
de Controle apresentou um relativo crescimento, fato que não
se observou com o Grupo Experimental. Entretanto, os resulta
dos do Pós-teste 2, com a atribuição da nota, se evidencia-
ram mais favoráveis ao Grupo Experimental sem, no entanto
atingir o nive1 de significância. Em relação às medias,o Gr~
po Experimental superou o Grupo de Controle em todas as vari
ãveis testadas, mas apenas na variável Flexibilidade aprese~
tou resultados significantes a seu favor. Dessa forma,não se
rejeita a Hipótese Hl para a variável Flexibilidade .

.2. COMPARAÇAO INTRAGRUPO

Para a testagem das Hipóteses H2 ·e H3' foi aplicado
o Teste T com o nivel de p 2 .05 sendo utilizado para deter-

inar diferenças significativas nos resultados. Os dados ob-
-idos foram os seguintes:
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TABELA 4 - Comparação da Criatividade Verbal no Grupo Experimental sentre Pre-
-Teste e Pós-Teste 1

CONTROLE EXPERIMENTAL TESTE IITII
VARIJWEIS Media D.P. Media D.P. g1.

n = 30 n = 30 29
luência 39.20 16.37 39.13 14.44 0.02

=-lexibilidade 13.26 3.82 15.20 4.42 -2.02
riginalidade 16.43 9.89 28.30 14.03 -4.90

SIGN.IITII.

0.982
0.052*
0.000*

.P. = Desvio padrão.
*) p 2 .05.

- ELA 5 - Comparação da Criatividade Verbal no Grupo Experimental s entre Pre-
-Teste e Pós-Teste 2.

IAvEIS
SIGN. "r'CONTROLE

Media D.P.
n = 30

EXPERIMENTAL
Medi a D.P.
n = 30

TESTE "T"g1.
29

- ência
;:exibilidade
: . ina1idade

39.90
13.26
16.43

16.37
3.82
9.89

51.10
17.10
40.66

17.98
4.77

20.78
-3.72
-4.55
-7.48

0.001*
0.000*
0.000*

Os r~sultados apresentados nas Tabelas 4 e 5 demonstram que
ra não tenha havido crescimento na variãvel Fluências no Pós-

1 s não se rejeita a Hipótese H2 pela situação dessa variã-
no Pós-Teste 2 e das demais variãveis nos dois pós-testes. Po-
e constatars no Pós-Teste 2s resultados significativos a nivel
.05 para as três variãveis Fluências Flexibilidade e Origi-

.: ade.

. = Desvio Padrão.
p ~ .05

=

=

Comparação da Criatividade não Verbal no Grupo Experimental s entre
Pre-Teste e Pós-Teste 1.

S
CONTROLE

~1edia D.P.
n =30

EXPERIMENTAL
Media D.P.
n = 30

SIGN. 11 TilTESTE IITII
g1.
29

20.66
16.96
23.53

4.67
4.07
7.89

20.76
16.50
24.86

5.64
4.09
8.92

-0.08
0.46

-0.73
0.93
0.64
0.471

= esvio Padrão.
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TABELA 7 - Comparação da Criatividade nao Verbal no Grupo Experimental ,entre
Pre-Teste e Pós-Teste 2.

VARIJ\VEIS
CONTROLE

Media D.P.
n = 30

EXPERH1ENTAL
r~edia D.P.
n =30

TESTE IITII
gl
29

SIGN.IITII.

1uência
::"1exibilidade
riginalidade

20.66
16.96
23.53

4.67
4.07
7.88

21.86
17.70
31.46

6.00 -1.05
4.74 -0.69

10.86 -4.63
0.30
0.49
0.000*

.P. = Desvio Padrão.
*) p ~ .05.

Somente a variãvel Originalidade apresentou crescimento
ignificante a nive1 de 0.05, no Pós-Teste 2. Nas variãveis Fl~

:ncia e Flexibilidade nota-se um crescimento nas medias, no Pó~
- este 2, sem atingir entretanto, a um nivel significante. Con-
-iderando o Pós-teste 2, não se rejeita a Hipótese H3 para a v~

·ãvel Originalidade rejeitando-se para as demais -- Fluência e
~:exibilidade. Quanto ao Pós-teste 1, rejeita-se a Hipótese H3
- ra as três variãveis testadas.

Dos resultados observa-se:
1 - Um aumento no indice de desempenho no pós-teste rea-

. i zad o sob a pressão da nota.
2 - Uma tendência não significativa quanto ã eficiência

:e um tratamento com tarefas que estimulem o pensamento diver-~
:_nte.

O primeiro fato foi verdadeiro para
imental e de controle - e para todas as
ência, Flexibilidade e Originalidade.

os dois grupos - ex-
variãveis testadas -

O segundo fato revela que, com o tipo de avaliação adot~
e com a metodologia aplicada, o tratamento não se apresentou

-. nificante nos termos esperados. Se o Grupo Experimental cre~
__ em relação a ele mesmo, o Grupo de Controle tambem cresceu,
-:5 o sem tratamento, e em termos tambem significantes.

Sabia o experimentador, pela opinião da professora dos
- ividuos testados, que o grupo sorteado para o tratamento ti-
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nha uma participação e rendimento escolar inferiores ao grupo
sorteado para o controle. Este foi citado, na oportunidade,como
mais capaz, mais vivo, mais fãcil de ser trabalhado. Mas, mesmo
considerando que esse fato desse ao Grupo de Controle mais con-
dições para responder aos testes com mais eficiência, o trata-

ento de 50 minutos duas vezes por semana durante dois meses
everia neutralizar aqueles efeitos, segundo o que se acredita-
a e se defendeu em todo o trabalho.

o condicionamento a nota, a significação desta no desem-
penho dos alunos, nos inclina a questionar o tempo dedicado ao
treinamento. Segundo Maltzman "0 numero de vezes em que uma ati
vidade e repetida na sessão de treinamento, e uma variãvel rel~

ante para que ocorra transferência" (Apud Wiedemann, 1976
128) .

Considerando que a diferença entre os resultados dos põ~
- estes 1 e 2 foi bastante significativa, evidencia-se o alto
- au de condicionamento desses alunos ao tipo de atividades es-
_olares a que são submetidos. Nesse caso, 8 sessões de 50 minu-
-os, como aconselha Witter (Apud Wiedemann, 1976, p. 67) exper!

entador no campo da redação escolar, não seria o numero ideal
ara que houvesse resultados satisfatõrios. Como se configurou

-este trabalho, ate mesmo 16 sessões de 50 minutos (duas ses-
ões por semana) não foram bastante para que houvesse a transf~
ência de aprendizagem, ou melhor, para que fosse quebrado ocon

:"cionamento demonstrado pelos alunos.

Imaginou-se que a metodologia, inteiramente nova para e~
-es alunos, e o clima de liberdade e espontaneidade que se cri-
: , aliado ao tempo (50 minutos duas vezes por semana) ,fosse s~
:"ciente para que houvesse uma resposta significante. Na verda-
_e, os sujeitos não souberam sair dos bloqueios ã criatividade
~ que são submetidos pela Escola. Aos metodos e prãticas mais
:esencorajadores do que estimulantes, respaldados pela nota, e~
~ao os alunos atrelados de tal maneira, que não se sensibiliza-

por prãticas onde a liberdade e a solução de problemas são
ônica.
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E as tarefas aplicadas apelaram suficientemente para a
- iatividade? Ate que ponto elas atendiam àquelas condições co~
s1de~adas necessã~1as ao ato de cr1ar, cond1ções ~ue a Escola
possa determinar?

A escolha das tarefas testadas se fez, como foi colocado
anteriormente, a partir de bibliografias dirigidas especifica-
mente para a criatividade. Para analisã-las, algumas interro-
gações se colocam: Como tais tarefas foram colocadas diante do
aluno? Criavam elas situações que conduzissem o aluno a criar?

Falou-se, na revisão bibliogrãfica, que a Escola, preo-
cupada em liberar a criatividade do aluno, deveria propor-lhe
tarefas que questionassem, estimulassem ideias, provocassem a
imaginação, problematizassem experiências, envolvessem ativid~
des arriscadas. Ora~ as tarefas sugeridas, alem de pretenderem
o desenvolvimento da fluência, se enquadravam nesses requisi-

os e ainda colocavam o aluno, mentalmente, numa situação ambi
ental que lhe permitisse sentir aquele momento e estar à vonta

e para escrever (Ver anexo 2).

Tarefas, como as que se seguem, apelaram para a imagina-
-ao, criam suspense e poem o indivlduo dentro de uma situação
-ara criar.

IIImagine agora que você nao estã na sala de aula, mas n~
a floresta ou em outro lugar que voce vai escolher. Livremen-

-e, sem preocupação de fazer um texto, vã indicando as sensa
; es:

- os sons que você ouve (pausa para a escrita)
- os aromas que você sente
- o que você está vendo
- a temperatura que você estã sentindoll

,

IIImagine uma estória em que os homens lutam contra o tem
Por exemplo: um avião sai do Recife com destino a Manaus ,
um defeito qualquer, começa a faltar combustlvel, Falta

hora para aterrissar e o ponteiro estã descendo, descen-
11
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Continue esta estória:
IIFicou combinado que seria as quatro horas da tarde, na

esquina da rua. Cheguei mais cedo e não vi ninguem por perto.
De repente ... 11

IISe você fosse o vento, que f a r í a?"

Alem das caracterlsticas jã citadas, tais textos atendem
as necessidades de descoberta, de desafio, de imaginação livre
e solta, que são necessidades do adolescente, idade dos indivl
duas trabalhados neste estudo.

Pretendendo desenvolver a experiência dentro de situa-
ções circunstanciais tão reais quanto posslveis, o treinamento
foi feito dentro do horãrio definido pela Escola para as aulas
de Comunicação e Expressão. Isso significa que os alunos nao
eram retirados de classe, ou de seu horãrio habitual de aulas,
para se submeterem ao treinamento, fato que poderia significar
a introdução de uma variãvel capaz de minimizar o valor dos re
sultados para os professores em geral. Entretanto, um clima ne
cessãrio a criatividade, como: IIdeixar os alunos ã vontadell
·conversar com eles para desinibi-losll e lIestabelecer completo
silêncio por ocasião da execução da tarefall, se conseguiu cri-
ar.

Ao criticar a prãtica da redação na Escola, o Professor
amir Curi Meserani reporta-se a uma passagem de um programa

- iado pelo rãdio e repetido pela televisão, onde a ambienta-
~ão de medo e humilhação seria responsãvel pelo baixo rendimen

dos alunos nesse tipo de tarefas. O episódio relatado era o
- e se segue:

IIBurraldo era um aluno que chamado para ler a composição feita
em casa, depois de dizer tudo que a professora e o resto da
classe não esperavam que ele dissesse perguntava em tom aboba-
lhado: 'ficou bonito, fessora? I. Sempre era precedido pelo 'bom
aluno', com o trabalho que, invariavelmente, merecia nota dez.
E o Burraldo em meio aos seus complexos, depois de levar'aque-
la bronca 1 da professora e vaia dos colegas, voltava para o
seu Iuqar" (1972, p. 123).

Oara, nesta experiência, os alunos ao lerem suas tarefas,
- :aziam espontaneamente, sempre foram estimulados e jamais re
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ceberam criticas desfavorãveis a sua produção. O ambiente, Po!
tanto, era propicio ã criação.

Mas ate que ponto as tarefas se assemelhavam ao comum da
sala de aula no que diz respeito ã metodologia usada para reda
ções?

Em estudo feito por ~1aria de Lourdes Oliveira (1981, p.8)
as redações feitas em sala de aula obedecem ao ritual abaixo:

1 - proposição de um tema sob vãrios titulos com a possi
bilidade de o aluno escolher um sobre o qual trabalhar;

2 - proposição de tema após leitura de um texto;
3 - uso de gravuras contendo um enredo a partir do que

teria a criança de "inventar" uma estória;
4 proposição de um único tema para a criança falar so-

bre ele;
5 - proposição de um trabalho com tema "livre" a escolha

do aluno;
6 - exploração de fatos do quotidiano.

A professora esclarece ainda que "geralmente essas for-
mas de colocação foram procedidas de discussão sobre o tema
quando este era proposto" (1981, p. 8).

Esse tipo de atitude vem sendo criticado por tantos qua~
tos se preocupam com a qualidade das redações. Para o Profes-
sor Meserani, um trabalho em que o professor "discute sobre o
tema", anteriormente, deixa escapar as suas ideias que, por
sua vez, vão dirigir o pensamento do aluno e bloquear a sua
criatividade. Na verdade, e a autora deste trabalho e testemu-
nha disso em suas experiências de aula no 19 grau, o aluno e
levado, em tais situações, a colocar na redação aquilo que o
. rofessor consagrou como vãlido.

As tarefas propostas neste trabalho nao se enquadram nos
esquemas acima considerados. Nenhuma delas (Ver Anexo 2) foi

recedida de qualquer especie de comentãrio que pudesse influir
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nas idéias dos alunos. As gravuras usadas para a formulação de
textos, não continham enredos mas pretendiam criar um estado
de esp;rito dentro do qual o aluno pudesse, livremente, criar.
(Ver Anexo 2). Outro tipo de tarefas mais simples tinham o ob-
jetivo exclusivo de desinibir o aluno, deixa-lo ã vontade e 11
vre dos preconceitos em relação ã sua capacidane para escre--
ver.

Os preâmbulos propostos a algumas tarefas como:
"Imagine-se um cidadão em um ônibus onde não cabe mais

uma agulha. Como é o espaço, o ambiente? Inicie r â p i d o ... "a lern
de pretenderem colocar o aluno num dado ambiente, como foi re-
latado anteriormente, fornecia-lhe material para pensar ou co-
mo diz Skinner "algum comportamento com que pensar"(1972, p.164).

Os textos nao foram procedidos de fixação de temas re-
lacionados ou nao com eles. A função deles era atingir a sens1

i1idade dos sujeitos e dar-1hes condições para escreverem so-
re o que estivessem sentindo. Não era para atrelar-se nele
as, nas palavras do Professor Meserani, para "s e nt i+ lo , inte-
ioriza-10 mais que entendê-10" (Apud Wiédemann, 1976,p.123).

Neste trabalho, como já foi citado, foi utilizada a me
-odo10gia desenvolvida pelo Professor Meserani em seus traba-
. os sobre Redação Escolar, com algumas modificações. Preten-
:endo elastecer o periodo de desinibição, colocou-se nele, não
-õ uma tarefa, como orienta o autor citado, mas diversas tare-
~as e algumas delas jã muito próximas da elaboração do texto .
. intenção foi baseada na pressuposta dificuldade para escre-

er, aversao ate, manifestada por estudantes em geral. Amp1ia~
o periodo destinado ã desinibição, dar-se-iam mais condi-

coes para 110 criar". Isso era o que se imaginava ...
Se as tarefas não atingiram o objetivo proposto, se os

esu1tados contrariaram o exposto na revisão de estudos a res-
:eito do treino e seu efeito sobre a criatividade, elas se es-
- uturaram, entretanto, dentro do que se conhece como estimula
: r para que o individuo escreva.

Alem disso, observou-se uma graduação de dificuldades
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iniciando-se com tarefas mais simples e que foram da narraçaot

a descrição e ã dissertação.
Resta colocar em discussão o tipo de avaliação adotado.

Segundo algumas pesquisast como as de Maltzman e outros (1964)
e Coren e outros (1963) t "riã o e qualquer treino que serve para
qualquer t e s t e " (Wiedemannt 1976t p. 126).

Seriam os Testes de Torrance adequados a avaliação do
tipo de treinamento que foi feito? Uma redação antes e depois
do tratamento não teria sido mais adequado? Ate que ponto os
testes bitolaram o aluno a tipo de questões que não deixam mar
gem a livre manifestação da sensibilidadet tratada no experi--
mento porque fundamental ao ato de criar? Ate que ponto respo~
der questõest como as que propõe o testet nao seria fruto de
uma habil idade treinada na Escola atual t qual seja de dar res-

ostas curtas, fabricadas pelo texto e para as quais o grupode
controle tambem estava treinado? (Ver Anexo 1). Deve-se salie~

art entretanto, que os Testes de Torrance foram aplicados no
rasil t em outros estudos, inclusive com metodologia semelhan

~e apresentando bons resultados.



CONCLUSÃO

Os resultados apresentados neste trabalho nao confir-
mam a hipótese levantada, segundo a qual individuos submetidos
a um treinamento com tarefas verbais que estimulam o pensamen-
to divergente, apresentam um crescimento significante no desem
penho criativo.

Embora os dados tenham evidenciado um desempenho melhor
do grupo experimental em relação ao grupo de controle,este nao
foi suficiente para que se confirme a referida hipótese.

A importância que teve a nota sobre o desempenho dossu
jeitos, conduz a uma reflexão sobre o grau de condicionamento
a que estão os alunos submetidos. O clima de liberdade para cri
ar não lhes foi suficiente para superarem os comportamentos
oriundos da prãtica de tarefas arrumadas, baseadas na repeti-
ção do estabelecido, na complementação do configurado. Na ver-
dade, não foram capazes de sair para desempenhos originais

ão estruturados, fora do comum, atrelados que estão no "dia-
-a-dia" escolar.

E esse "dia-a-dia" se provou suficientemente forte pa-
a que pudesse ser neutralizado pelo tempo destinado ao trata-
ento. A capacidade criativa, em termos de originalidade, flu-

ência e flexibilidade, não pontificou nas respostas dadas nos
~estes, comparando com as respostas dos sujeitos não treinados.

Considere-se ainda que a metodologia, nos termos usa-
:os, talvez tenha sido responsãvel pelo enfado demonstrado pe-

s alunos e comentado no decorrer do trabalho. "0 uso exager~
:0 de qualquer material, tecnica ou proposta faz decair o in-
~eresse e torna-se ineficaz, como estimulo (RIZZO,p.56).Por cer

que o uso, tambem, de tarefas não verbais como a dramatiza
- o, o desenho etc., criaria um' clima de novidade que, r e pe t i n
: -se a cada sessão, possivelmente teria mantido os alunos in-
~_ressados ate o final do trabalho.

Em sintese:
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1. Ambos os grupos~ sob a pressão da nota, apresenta-
ram um grau de desempenho que atingiu a faixa doçi~
nificante.

2. Não houve diferença significativa entre o Grupo Ex-
perimental e o Grupo de Controle.

3. O tempo de treinamento não foi suficiente para que
houvesse transferência de aprendizagem, dado o alto
grau de condicionamento dos sujeitos a prãticas de-
sestimulantes e a desempenhos incentivados pela no-
ta.

4. O uso exclusivo, em cada sessao, de tarefas de cria
tividade verbal, provocou uma evidente diminuição
de interesse por parte dos alunos.
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ANEXO 1
TESTES DO PENSAMENTO CRIATIVO DE TORRANCE



PRE-TESTE (com palavras)
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PENSANDO CRIATIVAMENTE COM PALAVRAS
Nome: Idade: Sexo:--------------------------- --------- -----------

,
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Tarefa da Melhora do Produto (A)
Nesta pãgina hã um desenho de um elefante de brinquedo que você pode com-
prar em qualquer loja.O brinquedo tem 12 cm. de altura e pesa cerca de 1/2
quilo.No espaço abaixo do desenho e na folha seguinte, enumere as formas
mais interessantes e mais incomuns em que você pode pensar para este ele-
fante de forma que as crianças possam ter mais prazer em brincar com ele ,
como brinquedo.Não se preocupe com o numero de modificações que você preci
saria fazer no objeto e quanto isto custaria. Pense somente o que faria es~
te brinquedo se tornar mais interessante para se brincar com ele.

1. _
2. _
3. _

4. _
5. _
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6, _

7, _
8, _

9, _

10, _

11, _

12, _
13, _

14, _

15, _

16, _

17, _

18, _

19, _

20, _

21, _
22, _
23, _

24, _

25, _

26, ~ _

27, _
28, _

29. _
30, _

31, _

32, _
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Tarefa dos Usos Incomuns (A)
A maioria das pessoas lança suas caixas longe, mas elas têm milhares de
usos interessantes e não usuais, Relacione, nos espaços abaixo e na prõxi
ma pãgina, os usos para caixas, mais inteligentes, mais interessantes e
mais incomuns em que se possa pensar, As caixas podem ser de qualquer ta-
manho e você pode mudã-las de qualquer maneira que possam ser mudadas,
l.----------------------------------------------------------------
2,----------------------------------------------------------------
3,----------------------------------------------------------------
4,

5, ~ _

6, _

7, _

8, _

9, ~ _
10, _

11, _
12, _
13, _

14, _

15, _

16, ~-- _

17, _

18, _

19, ~------------------

20, _

21, _
22, _

23, _
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24.
25. _

26. _
27. _

28. _

29. _
30. _

31 .

32. _
33.------
34. _

35.
36.----
37.---
38. _
39. _

4 O • _

41. _

42. _
43. _

44. _

45. ------
46.

47. _
48. _
49. _

50. -----



PRE-TESTE (com figuras)



PENSANDO CRIATIVAMENTE COM GRAVURAS
NOME IDADE SEXO--------------------------- ----

.
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71



72

TAREFA DE FIGURAS INCONPLETAS (A)
Acrescente linhas nas figuras abaixo, rascunhe algum objeto ou desenho no
qual ninguém mais na classe pense. Procure incluir o maior numero de idé-
ias diferentes em seu rascunho. Em outras palavras, não pare em sua pri--
meira idéia para completar a figura; continue construindo de acordo com
ela. Invente titulas para cada um de seus desenhos e escreva esses titu-
las embaixo de cada quadrado, ao lado do numero da figura.

~, ~ I,

'\~

U
~

I
.)1.

(( ,-/Ü\

3. I.



5.

lJ._
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8._



TAREFAS DOS PARES DE LINHAS (A)

74

Em dez minutos, veja quantos objetos você pode fazer com os pares de li-
nhas abàixo. O par de linha deve ser a parte principal de qualquer coisa
que você faça. Com 1apis, acrescente linhas aos pares de linha para com-
pletar seu quadro. Você pode colocar, ao mesmo tempo, sinais entre as li-
nhas, sobre as linhas e fora das linhas. Tente pensar em coisas nas quais
ninguém mais na classe pensara. Faça o maior numero de coisas que puder e
ponha o maior numero de idéias que puder em cada uma delas. Acrescente ti
tulos, se a identidade do objeto não for clara.

1. _ 2. _

4. _ ~.---------------------

3.-------------------

6. _



7. _

10. _

13. _

16. _

8. _

11. _

14. _

17. _

75

9. _

12. _

15. _

18. _



19. _

22. _

28. _

20.

2:t _

26. _

~9. _
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21. _

24. _

25. _ 27. _

30. _
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POS-TESTE (com palavras)



7B

PENSANDO CRIATIVIDADE COM PALAVRAS
NOME IDADE SEXO---- ----
TURMA ------------------
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TAREFA DA MELHORA DO PRODUTO
Nesta paglna há um desenho de um macaco de brinquedo que você pode co~
prar em qualquer loja. O brinquedo tem l2cm. de altura e pesa cerca de
1/2 quilo. No espaço abaixo do desenho e na folha seguinte, enumere as
formas mais interessantes e mais incomuns em que você pode pensar para
este macaco)de forma que as crianças possam ter mais prazer em brincar
com ele, como brinquedo. Não se preocupe com o numero de modificações
que você precisaria fazer no objeto e quanto isto custaria. Pense so-
mente o que faria este brinquedo se tornar mais interessante para se
brincar com ele.

1 . ------------------------------------
2 . -------------------------------------------------------------
3 . -----------------------------------------------------------------
4.------------------------------------
5 .---------------------------------------------------
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TAREFAS DOS USOS INCOMUNS (8)
A maioria das pessoas lança suas latas longe, mas elas têm milhares de
usos interessantes e não usuais. Relacione, nos espaços abaixo e na proxl
ma pãgina, os usos para latas, mais inteligentes, mais interessantes e
mais incomuns em que se possa pensar. As latas podem ser de qualquer tama
nho e você pode mudã-las de qualquer maneira que possam ser mudadas.
l. ----------------------------------------------------------------
2.----------------------------------------------------------------
3.----------------------------------------------------------------
4.----------------------------------------------------------------
5.----------------------------------------------------------------
6.----------------------------------------------------------------
7.----------------------------------------------------------------
8.----------------------------------------------------------------
9.----------------------------------------------------------------

10. ----------------------------------------------------------------
11. ----------------------------------------------------------------
12. _

13. ----------------------------------------------------------------
14. ----------------------------------------------------------------
15. ----------------------------------------------------------------
16. ----------------------------------------------------------------
17. _

18. ----------------------------------------------------------------
19. ----------------------------------------------------------------
20. ----------------------------------------------------------------
21. _
22. _

23. ----------------------------------------------------------------
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24. _
25.-------
26.
27.---
28.----
29. _
30. _
31. _

32. _

33. ----
34. _
35. _

36. _

37.---
38. _

39. -----
40. _
41. _

42. _

43.---
44.
45. _
46. _
47. _
48. _
49. _
50. _
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POS-TESTE (com figuras)
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PENSANDO CRIATIVAMENTE COM GRAVURAS
NOME IDADE SEXO ---
TURMA --------



TAREFAS DE FIGURAS INCOMPLETAS (8)
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Acrescente linhas nas figuras abaixo, rascunhe algum objeto ou desenho
no qual ninguem mais na classe pense. Procure incluir o maior numero de
idéias diferentes em seu rascunho. Em outras palavras, não pare em sua
primeira idéia para completar a figura; continue construindo de acordo
com ela. Invente títulos para cada um de seus desenhos e escreva-os em-
baixo de cada quadrado, ao lado do numero da figura.

-' -7
1. _

3. _

2.

·L I



._-----

;)._----------
(1. _

86

- ('1. 0. _

(). I J o. 1
'-------~~_._. --~----------~---------_.-_._--.._-----._.---

/
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TAREFA DOS CIRCULOS (8)

Em dez minutos, veja quantos objetos você pode fazer com os círculos
abaixo. Um círculo deve ser a parte principal de qualquer coisa que vo
cê faça. Com lãpis)acrescente linhas aos círculos para completar seu
quadro. Suas linhas podem ser dentro do círculo, fora do círculo ou
dentro e fora do círculo ao mesmo tempo. Procure pensar em coisas nas
quais ninguem mais na classe pensarão Faça o maior numero de coisas
que puder e ponha o maior numero de ideias que puder em cada uma de-
las. Acrescente titulos, se a identidade do objeto não for clara.
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ANEXO 2

CONJUNTO DE TAREFAS
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l~ e 2~ sessoes - 100 minutos

Tarefa 1 -
Isto e um exercTcio de criatividade para desinibi-

çao do ato de escrever. Com este e com outros que virão de-
po i sç v o ce vai perder o medo de escrever. Então escreva o
que estiver pensando de qualquer jeito, errado ou não, sem
se preocupar com nota ou com critica. E sê para você se dis
trair e criar uma lIintimidadell entre a mão, a caneta e o p~
pel. Quanto mais rapido o ritmo da mão melhor.
Descontraia-se e comece bem rapido.

Tarefa 2 -
Imagine agora que voce nao esta na sala de aula,mas

numa floresta ou em outro lugar que você vai escolher. Li-
vremente, sem preocupação de fazer um texto, va indicando
as sensaçoes:
- Os sons que voce ouve
- Os aromas que você sente
- O que você esta vendo
- A temperatura que você estâ sentindo

Tarefa 3 -
Em silêncio, procurar ouvir agora todos os sons que

estão chegando ate você e registrar . Exemplo: barulho de
avião, som de guitarra, etc ...

Tarefa 4 -
Agora vamos ler o texto abaixo de

Jorge de Lima
Noite de São João

Vamos ver quem e que sabe
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Soltar fogos de.São João?
Foguetes, bombas, chuvinhas,
Chios, chuveiros, chiando,
Chiado
Chovendo
Chuvas de fogo!
chã - bum!

O Delegado proibiu bombas-foguetes, buscapes
Chama10tes tcheco-es10vacos
enchem o chão
de chamas rubras

Chagas de enxofre chinesas
Chiam,
Choram,
Cheiram,

Numa chuva de chispas,
Chispas de todos os tons,
Listas de todas as cores

e no fim
sempre um
tchi - bum!

- Quais sao as palavras na poesia acima que:
a) indicam cores?
b) expressam barulho dos foguetes?
c) traduzem o assobio e o chiado dos fogos?
d) imitam o ruído dos fogos?

Tarefa 5 -
Você vai dar uma flor ã pessoa que voce quer mais

bem. Mas você quer dar uma flor diferente daquelas que voce
conhece. Imagine como seriam as peta1as dessa flor. Descre-
va-as ...
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Tarefa 6 -
Escrevendo, diga como voce acha:
- Chata é uma pessoa que
- Agradável é uma pessoa que
- Amiga é uma pessoa que

Tarefa 7 -
Tome a palavra gato.
a) Substitua a letra "g" por outra. Esgote as p o s s i

bilidades oferecidas pelo alfabeto.
Quantas palavras você obterá?

b) Conservando a palavra "gato", agora mude a letra
11til.

Quantas palavras voce obterá?

Tarefa 8 -
Agora cante com a classe a musica de Roberto Carlos.

Se voce acha que não dá, cante baixo, faça batucada. Se nin
guem na classe conhece a musica leia-se a letra como um po~
ma.

"DEBAIXO DOS CARACOrS DOS TEUS CABELOS 11

Um dia a areia branca
seus pés lrao pisar
e vai molhar seus cabelos
a água azul do mar
janelas e portas vão se abrir
pra ver você chegar
e ao se sentir em casa
sorrindo vai chorar
debaixo dos caracóis dos teus cabelos
uma história pra contar
de um mundo tão distante
debaixo dos caracóis dos teus cabelos
um soluço e a vontade
de ficar mais um instante.
As luzes e o colorido
Que você vê agora
Nas ruas por onde anda



93

na casa onde mora
você olha tudo e nada
lhe faz ficar contente
você só deseja agora
voltar pra sua gente
debaixo dos caracóis dos teus cabelos
uma história pra contar
de um mundo tão distante
debaixo dos caracóis dos teus cabelos
um soluço e a vontade
de ficar mais um instante.
Você anda pela tarde
e o seu olhar tristonho
deixa sangrar no peito
uma saudade e um sonho
um dia vou ver você
chegando num sorriso
pisando a areia branca
que ê seu paraíso
debaixo dos caracóis dos teus cabelos
uma história pra contar
de um mundo tão distante
debaixo dos caracóis dos teus cabelos
um soluço e a vontade
de ficar mais um instante.

(Composição da dupla Roberto-Erasmo Carlos)
- Agora, escreva o que estiver sentindo
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a a3. e 4. sessoes 100 minutos

Novamente vamos escrever, solta e desinibidamente.

Tarefa 1 -
Que usos você daria a:
- uma gota d'água
- uma janela
- um copo
- uma cadeira

Tarefa 2 -
Descubra uma comparaçao que torne mais sensível o

pensamento:
a) O bebê dormia tranquilo como
b) As flores se desprendem e tombam como
c) O coração batia acelerado como

INFORMAÇAO
O texto em prosa se apresenta sob três formas: nar-

raçao, descrição e dissertação.
A narraçao ê uma sucessão de fatos.
A descrição é uma sucessão de quadros.
A dissertação é uma sucessão de idéias.

NARRAÇ7\O
E uma estõria na qual os fatos sao vivenciados pe-

las personagens, em um ambiente, numa certa época e durante
algum tempo. Portanto, ação, personagem, época, ambiente e
tempo são os ingredientes de uma estõria. Os verbos são usa
dos no Verfeito e ~'ais que ~erfeito.
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Como todo fato tem começo, desenvolvimento e fim, a
narração costuma apresentar estas três partes: introdução
ou prólogo, enredo e desfecho.

Veja o texto abaixo. t uma narraçao de trico Verís-
simo em liAs Aventuras de Tibicuerall.

Nasci na taba duma tribo tupinambã. Sei que foi nu-
ma meia-noite clara. Fazia luar. Minha mãe viu que eu era
magro e feio. Ficou triste mas não disse nada. Meu pai res-
mungou:

-- Filho fraco. Não presta para a guerra.
Tomou-me então nos seus braços fortes e saiu cami-

nhando comigo para as bandas do mar. Ia cantando uma cançao
triste. De vez em quando gemia.

Os caminhos estavam respingados do leite da lua. O
Urutau gemeu no_mato escuro. Uma sombra rodopiou ligeira
por entre as arvores.

O mar apareceu na nossa frente: grande, mole, baru-
lhento cheio de rebrilhos. Meu pai parou. Olhou primeiro p~
ra mim, depois para as ondas ... Não teve coragem.

Voltou para a taba chorando. Minha mãe nos recebeu
em silêncio.

Tarefa 3 -
Agora que tal criar um texto narrativo?!
Imagine uma estória em que os homens lutam contra o

tempo. Por exemplo: um avião sai de Recife com destino a
Manaus. Pór defeito qualquer, começa a faltar combustível.
Falta meia hora para aterrissar e o ponteiro estã descendo,
descendo ...
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DESCRIÇAO

E um texto que apresenta uma seqüência de aspectos,
de pormenores. Quando o narrador conta como ê o ambiente e
a personagem, ele faz descrição. A descrição ê como uma fo-
tografia: não possui movimento. Numa descrição usa-se os
tempos verbais no presente e no imperfeito. Para fazer uma
descrição você deve descrever os pormenores interessantes,
aquilo que mais chama a atenção.

Agora leia o texto abaixo.

DESCRIÇAO

Cecilia Meireles

Há uma agua clara que cai sobre pedras escuras
e que, só pelo som, deixa ver como e fria.
Há uma noite por onde passam grandes estrelas puras.
Há um pensamento esperando que se forme uma alegria.
Há um gesto acorrentado e uma voz sem coragem,
e um amor que não sabe onde ê que anda o seu dia.
E a agua cai, refletindo estrelas, ceu, folhagem ...
Cai para sempre!
E duas mãos nela mergulham com tristeza,
deixando um esplendor sobre a sua passagem.
(Porque existe um esplendor e uma inutil beleza

nessas mãos que desenham dentro da agua sua viagem
para fora da natureza,

onde não chegará nunca esta agua imprecisa,
que nasce e desliza, que nasce e desliza ... )
- Agora, conversando com seu colega ou com toda a

turma analise as descrições feitas pela autora.
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Tarefa 5 -
Imagine-se um cidadão em um ônibus onde nao

nem mais uma agulha. Como é o espaço, o ambiente?
Inicie rãpido ...

cabe

A descrição e a narração estão juntas para contar a estória.
Veja um exemplo de Monteiro Lobato:
- Tio Barnabé era um negro de mais de oitenta anos que mor~

va no rancho coberto de sopé lã junto da ponte. (Descri-
ção) Pedrinho não disse nada a ninguém e foi vê-lo. Enco~
trou-o num toco de pau ã porta de sua casinha, aquen-
tando-se no sol (Narração).
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a a5. e 6. sessoes 100 minutos
Vamos continuar a escrever, livremente.

Tarefa 1 - Interpretação de expressões fisionômicas
Que frases ou expressoes esses personagens poderiam
dizer?

..
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Tarefa 2 -
Tente fazer uma redação. Como voce está aprendend~

nao precisa se preocupar em fazê-la IIgenialll
• r só pelo pr~

zer de fazê-la. Não haverá nota, nem crítica. Se você qui-
ser poderã ler a sua. A estória de hoje e a seguinte:

Imagine que você estava voltando para casa, depois
da aula. No ônibus, ao seu lado, sentou-se uma pessoa imag~
nãria - (personagem),que começou a conversar com você. Mui-
to curiosa, ela faz perguntas que você vai responder com a
sua imaginação. Antes que eu esqueça ... a personagem cham~
se Celso. Vamos ao diálogo entre você e sua personagem.
Celso: - Como e que você se chama?
Você : -
Celso: - Eu nao sei se voce estuda ou trabalha ...
Você : -
Celso: - Eu sou musico. De que música voce gosta mais?
Você : -

-Celso: - O que voce quer ser no futuro?
Você : -
Celso: - Se voce fosse inventor, o que inventaria?
Você : -
Celso: Eu gostaria de que me dissesse três coisas de que

gosta muito.
Você : -
Celso:
Você : -
Celso: - Adivinha o que eu gostaria de ser, se nao fosse mu

-Agora me diga o que voce mais detesta?

sico?
Você

Tarefa 3 -
Quando voce quiser dar um inesperado ã redação, um

rumo diferente ã sua estória, que tal usar expressões, per-
guntas ou interjeições, como e comum nas estórias em quadrl
nhos e fotonovelas. Assim: "De repente ... II, "Subitamerite ... II,



e a que fiquei Lou c o t ? , IIE incrível ... II, lIahnn!II,IIHeim!lI,
lIeOOmO?II. Exemplo: - Vou acender uma vela pra subir a esca-
da nesta escuridão.

- Ahnn! Quem acendeu a luz?
Agora crie situações semelhantes com qualquer das

expressões citadas acima ou com outras que você queira.

Tarefa 4 -
Continue esta estaria:
- Ficou combinado que seria as quatro da tarde, na

esqu ina da rua.
Cheguei mais cedo e nao vi ninguêm por perto.
De repente ...

Tarefa 5 -

Você tem três personagens:
1 ) uma e gen te
2 ) outra e bicho
3 ) a terceira e uma coisa.
Eles estão na mesma estaria, conversando e se esten

~~'-~dendo, que nem em est5rias em quadrinhos. Pode ser um tex-
to gozado ... ou não. Tente.

Tarefa 6 -
Será que os sinais irradiados no espaço estão trans

mitindo mensagens de seres de outros planetas?!
Vamos dizer que sim, sa para estimular nossa imagi-

nação. Então, partindo disso, que mensagem você acha que che
garia até você?

-- Escreva abaixo uma frase que voce IIcaptoull, envia
da por um ser de outro planeta.
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Tarefa 7 -
Agora cante para relaxar. Vamos acompanhar a musica

de Dolores Duran

A Noite de Meu Bem

Hoj e
Eu quero a rosa mais linda que houver
E a primeira estrela que vier
Para enfeitar a noite do meu bem.
Hoje
Eu quero paz de criança dormindo
E abandono de flores se abrindo
Para enfeitar a noite de meu bem.
Quero
A alegria de um barco voltando
Quero ternura de mãos se encontrando
Para enfeitar a noite do meu bem
Ah
Eu quero amor o amor mais profundo
Eu quero toda a beleza do mundo
Para enfeitar a noite do meu bem.
Quero
A alegria de um barco voltando
Quero ternura de mãos se encontrando
Para enfeitar a noite do meu bem.
Ah
Como esse bem demorou a chegar
Eu já nem sei se terei no olhar
Toda a pureza que quero lhe dar.

Agora~ escreva o que estiver sentindo ...
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a a7. e 8. sessoes 100 minutos
Preocupados apenas em escrever muito,

a escrever.
continuemos

Tarefa 1 -

Escreva sem pensar
- palavras frias
- palavras quentes
- palavras novas
- palavras velhas

palavras azuis
- palavras azedas
- palavras perfumadas
- palavras mortas

Tarefa 2 -

Você vai formar oraçoes iniciadas pelas exclamações
abaixo:

Assim:
Bis:" To qu i nho , cante de novo "Sa u da d e s de Itapoan.
Ah:
Ora bolas!
Cuidado!
Xi
Oi
Credo:
Puxa:

Tarefa 3 -
Imagine um produto de uso domestico ainda nao conhe

cido. Invente seu nome. Diga para que serve. Descreva todos
os seus detalhes.
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Tarefa 4 -
Aí voce tem uma serie de espaço em branco. Preencha

-os com palavras terminadas em MENTE (alegremente, docemen
te ... )
Assim:

"Aquela menina falava docemente"
O menino olhava para o gatinho.
Aprendia suas lições.

/Sempre sala de casa.
Era uma família respeitada.
As crianças corriam pelo campo.
O menino puxou a bola da mão de Joãozinho.
Os dias passavam naquelas ferias de
fim de ano.

, os meninos fizeram tudo.--------------------
No recreio, todos brincam
As luzes se apagaram e se acenderam

Tarefa 5 -

O TIPO
O "tipo" e a ficção de uma ou algumas poucas carac-

terísticas da pessoa. Podemos encontrar vários exemplos de
tipos tais como:

Tio Patinhas: caracteriza a avareza.
Professor Pardal: caracteriza a criatividade.
Visconde de Sabugosa: caracteriza a inteligência.
O "mocinho" (herói) de novela: caracteriza o bem.
O "bandido" (vilão) caracteriza o mal.
Alem desses tipos voce poderá acrescentar outros.
Tente. Como ele se caracteriza? Descreva-o ...



Tarefa 6 -

1.04

Agora conte um acontecimento em que o seu IItipoll es
teja envolvido.

Inicie bem rãpido ...

Tarefa 7 -
Leia o texto abaixo.

o Ultimo Andar
Cecília Meireles

No último andar é mais bonito:
do último andar se ve o mar.

r lã que eu quero morar.
O último andar é muito longe:

custa-se muito a chegar.
Mas é lã que eu quero morar.

Todo o ceu fica a noite inteira
sobre o último andar.
E lã que eu quero morar.

Quando faz lua, no terraço
fica todo o luar.

r lã que eu quero morar.
Os passarinhos lã se escondem,

para ninguém os maltratar:
no último andar.

De lã se avista o mundo inteiro:
tudo parece perto, no ar.

r lã que eu quero morar.
no ultimo andar.

E voce, onde desejaria morar?
(Escreva livre, sem fiscalizar o fluxo do

pensamento)
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a a9. elO. sessoes 100 minutos
Continuemos a escrever. Quanto mais rãpido mais f1u

ência você ganha. Experimente ...
Você tem nesta página uma foto.
Subindo visualmente a escada, ela leva a um lugar qualquer,
a um "ponto branco". Imagi ne onde e o que aconteceu nesse
lugar que a sua imaginação pode "ver". Escreva.

J_--

•
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Tarefa 2 -

Este foguete estã saindo de um planeta que so sua
imaginação conhece. Você ê o piloto. Imagine isso.
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Tarefa 3 -

Vamos falar de um tipo de estÓrias que você conhece
bastante: as estórias em quadrinhos. Há as que sao mais cria
tivas e as que repetem a mesma coisa. Quem sabe um dia voce
poderá inventar estórias melhores ... Vamos começar.
No quadrinho existem duas linguagens: a das palavras e a do
desenho. O primeiro encontro entre palavras e desenho e a
chamada legenda. Legenda e um pequeno texto que completa o
desenho. E para completá-lo (e não para dizer aquilo que a
foto ou o desenho diz). Vamos treinar ?~

Invente IIfalasll nos balões onde elas foram excluí-
das. Procure sentido entre a pergunta de uma personagem e a
resposta da outra.
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Tarefa 4 -
Os trechos abaixo sao forçados, afetados. Reescreva

-os com naturalidade.
a) O jogador levou um golpe na parte inferior da

perna e exclamou: Meu Deus, meu Deus; como dói!
b) Selei o garboso animal quadrupede, ajustei a

pressao de cilha, elevei-me ao selim e bradei: com sua li-
cença senhores !

c) Vamos, meu brioso Ventania! Corre i , correi, de-
vorai o espaço, nobilissimo companheiro!

Tarefa 5 -
Assinale neste exercício as oraçoes mais originais:

1.( ) As nuvens passavam no ceu.
( ) As nuvens galopavam no ceu.

2.( } A luz era muito forte.
( ) A luz feria o olhar.

3.( ) Fazia muito frio.
( ) O frio doia nos ossos.

4.( ) Os trovões eram muito fortes.
( ) Os trovões ribombavam.

5.( ) O galo cantava.
( ) O galo cocoricava.

6. ( ) O calor era insuportável.
( ) O calor derretia as pedras.

7.( ) O cavalo corria muito.
( ) O cavalo voava.

8. ( ) Um raio brilhou no ar.
( ) Um raio riscou no ar.

9.( ) O mar estava calmo.
( ) O mar era um espelho.

10( ) A chuva destruiu a cidade.
( ) A chuva arrasou a cidade.
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Tarefa 6 -
Invente frases cômicas ou absurdas com as palavras:

gorjeio, sujeira, majestoso, paje, jibóia, majestade.

Tarefa 7 -
Imagine-se capaz de realizar muita coisa: "0 homem

dos 7 instrumentos". Relate o que gostaria de fazer ...

Tarefa 8 -

Leia o que se segue.

A manchete e um nome ou titulo de um texto de
nal, feita em linguagem de apelo para chamar a atenção
leitor.

jor-
do

Veja como os jornais publicaram a chegada do homem
ã Lua! Examine as manchetes! Depois crie uma manchete que
desperte o desejo de ler todo o texto. Só o titulo, não pr~
cisa fazer a redação.
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Esta era uma notícia excepcional: pela primeira vez o homem
chegava na Lua. Isso foi em 21 de julho de 1969. Todos os
jornais noticiaram com grandes manchetes, algumas bem cria-
tivas.
Veja estas do "Jornal da Tarde" e da "Folha de São Paulo".
Você não sente vontade de ler os textos que elas indicam?

FOLHA s. ~ULO SEGUNDO ClICHr
Ano XLIX Um jornal a serYiço do Bmll Sã0.Pau!o. se.un~a·:err2. 21 ce Ju!ho de !969 N.' 14.545

--:::~:-:--~:-:::JO'-----:-Do,-. _-·:-:--:ro<t1C--:-
o

.•::--
o
---------=---~D.rttOl :;u ce-teOcr •• o ittl1 ar ()-t • ..,. .':':"::~:"'::':':":-~~-------;-,,-:::-- -:-:. ,~, ,:-,' s.'-::;:.;,:-:::,,----:_.:-:-:~II.:n7.m
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ll~ e 12~ sessoes 100 minutos

Tentemos escrever rápido e com clareza.

Tarefa 1 -
Leia o texto abaixo.

o PROFETA

E um homem disse: "Fala-nos do Conhecimento de Si Prõprio".
E ele respondeu, dizendo:
"VOSSo coração conhece em silêncio os segredos dos dias

das noites.
Mas vossos ouvidos anseiam por ouvir o que vosso

e

Desejais conhecer em palavras aquilo

coraçao
sabe.

que sempre conhecestes
em pensamento.

de vossos sonhos.Quereis tocar com os dedos o corpo nu
E é bom que o desejeis.
A fonte secreta de vossa alma precisa brotar e correr, mur-

murando, para o mar.
E o tesouro de vossas profundezas ilimitadas precisa reve-

lar-se a vossos olhos.
Mas não useis balanças para pesar vossos tesouros desconhe-

cidos.
E nao procureis explorar as profundidades de vosso conheci-

mento com uma vara ou uma sonda.
Porque o Eu e um mar sem limites e sem medidas.
Não digais: "Encontrei a verdade". Dizei de preferência:

"Encontrei uma verdade".
Não digais: "Encontrei o caminho da alma". Dizei de prefe-

rê n c ia: 11 Enc o n t re·i a a 1m a a n d a nd o em meu c am in ho 11 •

Porque a alma anda por todos os caminhos.
A alma não marcha numa linha reta nem cresce como um caniço.
A alma desabrocha, tal uma lõtus de inúmeras pétalas.

GIBRAN KHALIL GIBRAN (em "0 Profeta")
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Você sentiu como o texto lido hoje e bonito, poéti-
co? Vamos fazer frases bonitas e poéticas?
Complete, livremente:
1. Encontrei uma verdade no olhar de
2. Procurei a verdade pelos caminhos
3. Meu coração está tão sedento de verdade como
4. Ser verdadeiro é

Tarefa 2 -
Imagine você com uma boa máquina fotográfica ã mao.

Com ela você poderá tirar õtimas fotografias suas, de ami-
gos, de passeios, lugares bonitos, casas, animais ...
São oito chapas. Como você vai usá-las ?
l~ Chapa:
2~ Chapa:

a a a a a a3.,4.,5.,6.,7.,8.

Ta re fa 3 -
Vamos dar o fato inicial e o final. Invente os in-

termediários.
1. Estava com fome.
2.

3.

4.

5 .
6. Quanto devo pelo. lanche?

Tarefa 4 -
Se alguém pede a você um dado, sobre uma pessoa,an~

mal ou coisa, que dado você daria?
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De um colega (esse que estã ao seu lado}
Do animal que você menos gosta.
De voce mesmo.
De seu pai.

Tarefa 5 -
Como voce se sente num lugar onde:

- estã muito frio
- hã muita luz
- hã perfumes agradãveis

hã musica suave

Tarefa 6 -

o cérebro humano arquiva na memória as imagens que
recebe do mundo. Transforma essas imagens~ inventando ou-
tras: imagina. Nosso cérebro h o j e , estã "ma i s a l ime n t a d o "
que o cérebro de nossos ascendentes - os homens da caverna.
Como serã o homem do futuro? Sua capacidade de imaginar~
sentir, pensar, memorizar e agir serã melhor ou pior que a
nossa?
- Escreva sobre isso: O HOMEM DO ANO 5000 ...

Tarefa 7 -

A notícia e um texto que informa o que estã aconte-
cendo, de modo claro~ geralmente breve~ com preocupação de
dizer a verdade. Nela o autor registra os fatos, tentando
evitar suas opiniões ou interpretações, evitando tomar par-
te.
Mas aqui voce pode inventar, imaginar livremente.
Vamos tentar?
Invente uma notícia impossível de acontecer ...
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Tarefa 8 -
Que tal relaxar agora! Vamos acompanhar a musica de

Chico Buarque e Vinícius de Moraes

Gente Humilde

Tem certos dias em que penso em minha gente
E sinto assim todo o meu peito se apertar
Porque parece que acontece, de repente
Como um desejo de eu viver sem me notar
Igual a tudo quando eu passo no suburbio
Eu muito bem vindo de trem de algum lugar,
Aí me dã uma inveja dessa gente
Que vai em frente sem nem ter com quem contar
São casas simples com cadeiras na calçada
E na fachada escrito em cima que e um lar
E na varanda flores tristes e baldias
Com uma alegria que nem tem como mostrar.
Aí me dã uma tristeza no meu peito
Feito um despeito de eu não ter como lutar
E eu que não creio, peço a Deus por minha gente
E gente humilde que vontade de chorar.

- Agora escreva o que estiver sentindo.
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13~ e 14~ sessoes 100 minutos

Que tal escrevermos rãpido, com clareza e correção?!

Tarefa 1 -
Escreva o que sente diante:
- do prazer de abraçar
- da solidão
- da vontade de voar
- da expectativa de um encontro

Tarefa 2 -
Você pode usar ideias opostas na mesma frase. Se a

personagem disser: "Sou um herói covarde", tem-se uma con-
tradição, porque a ideia de herói, em geral, supõe coragem
que vem oposta ã ideia de covarde.
- Você vai agora criar frases que se oponham, como no exem-

p 10.

Exemplo: Horãcio sentia uma triste alegria.
Ideias opostas:

alegria - tristeza
alegre - triste
alegra~-se - entristecer-se
riqueza - pobreza
rico - pobre
enriquecer - empobrecer
mal - bem
mau - bom
amaldiçoar - abençoar
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Informação

Dissertação

Como já falamos anteriormente, dissertação é uma s~
cessao de idéias. E o desenvolvimento de idéias, de opiniões

~ pessoais, de pontos de vista. Os verbos são usados em todos
os tempos.

Veja o texto abaixo. E uma dissertação. São opiniões
pessoais de Charles Chaplin sobre IILiberdadell

•

APELO AOS HOMENS
Charles Chaplin

Tenho muita pena, mas nao quero ser um imperador.
Não é esse o meu desejo. Não quero dirigir nem conquistar
seja o que for. Gostaria de ajudar um por um, se posslvel;
os cristãos, os judeus ... os negros, assim como os brancos.
Todos temos o desejo de nos ajudarmos uns aos outros. As
pessoas civilizadas são assim. Queremos gozar a nossa feli-
cidade mutua ... não o nosso mutuo desgosto. Não queremos
desprezar-nos e odiar-nos mutuamente. Neste mundo há lugar
para todos. A boa terra é rica e pode oferecer alimento pa-
ra cada um de nós. O caminho da vida pode ser livre e magni
fico, mas nos perdemos esse caminho.

A voracidade envenenou a alma dos homens, apertou o
mundo num círculo de ódio e obrigou-nos a entrar a passos
de ganso na miséria e no sangue. Aumentamos a velocidade,
mas somos os seus escravos. A mecanização que produz a abun
dância gerou o desejo. A nossa ciência tornou-nos clnicos.
A nossa inteligência fez-nos duros e brutais.

Pensamos muito mas sentimos pouco. Temos mais neces
sidade de espírito humanitãrio do que de mecanização. Mais
do que de inteligência, precisamos de amabilidade e de gen-
tileza. Sem essas qualidades, a vida não serã mais do que
violência e tudo se perderão
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A aVlaçao e o rãdio aproximaram uns dos outros.
A própria natureza destes inventos despertava a bondade no
homem e exigia uma fraternidade universal para a união de
todos. Neste instante, a minha própria voz chega a milhares
de seres dispersos pelo mundo.

Aos que podem compreender-me, direi: nao desespe-
reis. A infelicidade que caiu sobre nós não é mais do que o
resultado de um apetite feroz, o azedume de homens que te-
mem a via do progresso humano. O ódio dos homens passara
e os ditadores morrerão; o poder que usurparam ao povo, vol
tarã ao povo. E quanto mais os homens souberem morrer, me-
nos a liberdade desaparecerã!

Soldados, não vos entregueis a esses brutos ... ho-
mens que vos desprezam e vos tratam como escravos, arregi-
mentam as vossas vidas, impõem-vos os vossos atos, os vos-
sos pensamentos e os vossos sentimentos; são eles quem vos
adestram, vos obrigam a jejuar, vos tratam como gado e se
servem de vos como de carne para canhão! Não vos entregueis
a esses homens desnaturados, a esses homens-máquinas de co-
ração mecánico. Vós não sois mãquinas! Não sois animais!
Vós sois homens! Trazeis o amor e a humanidade em vossos co
rações! Não tenhais ódio! Somente os que não são amados têm
raiva, odeiam. Os que não são amados e os anormais ... Sol-
dados, nao combateis pela escravidão! Combatei pela liberda
de.

No capitulo XVII do Evangelho segundo São Lucas, e~
tã escrito: "O reino de Deus estã no próprio homem". Não
num só homem nem num grupo de homens, mas em todos os ho-
mens! E vós! Vós, o povo, vós tendes o poder, o poder de
criar máquinas. O poder de criar felicidade.

Vós, o povo, tendes o poder de criar esta vida li-
vre e esplêndida ... de fazer desta vida uma radiosa aventu
ra. Unamo-nos todos, utilizando esse poder! Combatrmos por
um mundo novo que dê a cada homem a possibilidade de traba-
lhar, ã juventude um futuro e coloque os velhos a coberto
das necessidades.
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Pela promessa destas coisas, os ambiciosos guinda-
ram-se ao poder. Mas mentiram~ Não cumpriram as suas pro-
messas, nem as cumprirão nunca~ Os ditadores libertaram-se,
mas domesticaram o povo.

Combatamos por um mundo equilibrado ... um mundo em
que o progresso conduza ã felicidade de todos~

Soldados~ Em nome da Democracia, unamo-nos~

Tarefa 3 -
O assunto IIliberdadell

, e sempre atual.
epocas e lugares houve homens que lutaram pela
contra a opressão. e escravidão.

Em todas as
1 i b e r d a d e ,

Você se sente livre? Você acha que todas as pessoas
sao livres? Por qu~? Dê sua opinião a respeito. Inicie bem
rápido ...

Tarefa 4 -
Você encontrou em Marte uma pessoa ou coisa ... idên

tica as da Terra. Conte, descreva, mas não diga o que ou
quem e. A classe vai identificar. Quanto melhor a sua des-
crição mais fácil vai ser a identificação.
Inicie rápido ...

Tarefa 5 -
Agora vamos dar cores a sentimentos humanos.
A alegria e
A tristeza e
A saudade e
A felicidade e
A maldade e
O am o r e
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Tarefa 6 -
Escreva frases ou palavras que identifiquem o movi-

mento da ãgua:----
- do mar

do rio calmo
do rio em enchente

- do poço profundo
- da chaleira em ebulição
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a a15. e 16. sessoes 100 minutos

Que voce acha, estã escrevendo mais? Hoje vamos con
cluir a s~rie de tarefas que vTnhamos fazendo. Mas voce
pode continuar escrevendo assim, criativamente. Vamos as ta
refas de hoje.

Tarefa 1 -

Escreva rãpido, sem fiscalizar o fluxo do pensamen-
to.

- Se voce fosse o vento que faria ...

Tarefa 2 -
Escreva o que vier ã cabeça, rãpido e solto, mas

procurando errar gramaticalmente, o mais possTvel. Tão erra
do que ningu~m entenderia se por acaso lesse.

Tarefa 3 -
Que - faria fossevoce se ...
1 ) Um mãgico
2 ) Um artista
3) Um soldado
4 ) Um condenado

Tarefa 4 -
Se esta rua, se esta rua fosse minha
Eu mandava, eu mandava ladrilhar
Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante
Para o meu, para o meu amor passar.

-- Imagine a rua em que voce mora e continue a frase:
Se esta rua fosse minha ...
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Tarefa 5 -
Imagine-se precisando de dinheiro. Você é teatrôlo-

go. Precisa levar muita gente ao teatro e garantir o dinhel
ro que você esta precisando. QUE TTTULO vocE DARIA A SUA
PEÇA TEATRAL DE MANEIRA QUE CHAMASSE O POBLICO AO TEATRO?

Tarefa 6 -
-E a q or aj d e p o i s de tantas tarefas) que voce diria:

- ã Professora ----------------------------------------
- ao Presidente da Republica

-- a voce mesmo
- a Deus

Tarefa 7 -
Vamos encerrar acompanhando a cançao de

Ivonne Lara e Débio Carvalho

Sonho Meu
Sonho meu
Sonho meu
Vai buscar quem mora longe (Bis)
Sonho meu
Vai mostrar esta saudade
Sonho meu
Com a sua liberdade
Sonho meu
No meu céu a estrela guia ·se perdeu
ã madrugada fria só me traz melancolia
Sonho meu
Sinto o canto da noite
Na boca do vento
Fazer a dança das flores
No meu pensamento
Traz a pureza de um samba
Sentido, marcado de magoas de amor
Um samba que mexe o corpo da gente
E o vento vadio embalando a flor
Sonho meu.

- Agora escreva, bem livre, o que estiver sentindo.



ANEXO 3
FICHA DE DADOS SÓCIo-EcONÔMICOS
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FICHA DE DADOS SOCIO-ECONOMICOS

ESCOLA DO 19 GRAU
SERVIÇO DE ORIENTAÇAO EDUCACIONAL

Srs. Pais:
Solicitamos aos senhores preencherem a ficha abaixo

para que possamos complementar as fichas dos alunos.

NOME DO ALUNO
NOME DO PAI
PROFISSAO E Empregado ()Sim () Não
RENDA FAMILIAR (Renda de toda a família)

( } Menos de um salário
( ) Um salário
( ) Mais de cinco salários
( ) Mais de 11 salários
( ) Mais de 20 salários
( ) Mais de 33 salários

NOME DA MAE
PROFISSAO E Empregada () Sim ( ) Não

de de

Assinatura do pai ou responsável




