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A - Deterninagao da escolha e justif icagao do tena deste

trabalho :

En deterninado nonento da ninha vicla, conecei a sentir

un interesse pela criatividade. Enbora tenha procurado as

causas que podian ter notivado tal interesse, ainda nao as

encontrei,

Este interesse pela criatividade, levou-me a frequentar

o V Curso de Verao "Orff-Schulwerk"
, que se realizou de

14 a 26 de Setenbro de 1970, na Fundagao Calouste Gulben-

kian, en Lisboa.

Estes cursos, consisten nun netodo conjunto de nusica e

novinento cujo ensino e baseado, en quase toda a sua tota-

lidade, na inprovisagao.

Apos a frequencia deste curso, tendo sido assin iniciada

as tecnicas de inprovizagao, efectuei varias experiencias de-

criatividade, no decorrer do ano lectivo 1970-1971 ?nenciona-

das no neu Relatorio de Estagio.

Tendo as experiencias efectuadas, despertado en nin gran-

de interesse, decidi dedicar—ne ao problena da criatividade

e aprofundar o seu estudo, o que pa.ssou a constituir tena

para a ninha dissertagao dc fin de curso.

Esrte trabalho, apresenta fundanentalnente tres partes.A

prineira consiste nun apanhado de elenentos que considero

bastante ligados a libertagao hunana, na qual esta incluida

a criatividade que constitui un dos elenentos nais acessivc

e de grande acgao libertadora, ao alcance dos educadores e

ate* do proprio individuo.

A s-egunda parte, trata da criatividade proprianente ditar

nuna optica puranente teorica e fundanenta—se principalnento

na seguinte bibliograf ia: "Para una Teoria da Criatividade"

Carl Rogers, "La Creativity a l'Scole" - Alain Beaudot e

"L'Activite* Creatrice chez 1 'Enfant." - Robert Gloton e Claur

Clero.
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A terceira parte, consiste ncp relato de experiencias

efectuadas no decorrer dos dois ultinos anos lectivos; na

elucidagao atraves da experinentagao, de duvidas, a nais

inportante das quais era a seguinte: exerce a aquisigao de

tlcnica un processo inibitorio sobre a criatividade ou,pelo

contrario favorece o desenvovinento da acgao criativa.

Nest a ultima parte, estao tanben incluidas as conclusoes

tiradas destas experiencias, ben cono algunas consideragoes

gerais sobre novinento e alguns elenentos tlcnicos.

Nota: No decorrer da exposigao desta terceira parte, encon-

tra-se nuitas vezes o terno Inprovisagao. Criatividade e In

provisagao, sao aqui enpregues con igual significado. No en-

tanto, quando enprego o terno Criatividade, refiro-ne a ela

numa optica generalizada, enquanto que ao falar en Inprovi

sagao (ou tecnicas de Inprovisagao) refiro-ne a una activi-

dade especifica que se encontra, neste trabalho unicanente

relacionada con o novinento, e que consiste -

para nin - na

novinentagao Livre ou espontanea, con ou sen tena determinadc



- 10 -

B - Metodologia seguida na elaboragao do trabalho:

Apos ter escolhido, a criatividade para tena da ninha

dissertagao final de curso, procedi a una recolha bibliogra-

fica. Esta conpllagao ten vindo a ser feita ha un ano,con-

sultando variados livros sobre criatividade, expressao cor

poral, danga, libertagao* etc.

No decorrer da leitura destes trabalhos, foran elaboradas

fichas contendo as ideias que directa ou indirectanente es—

tao relacionadas con o trabalho que ne propuz efectuar.

Posteriornente, procedeu—se a redacgao do trabalho, no

qual destaquei as ideias de naior interesse, tentando deba

ter-las. segundo un netodo dedut-ivo.

Se assin for, julgar-ne-ei reconpensada do trabalho dis-

pendido. Mas, se tal objectivo nao for alcangado plenanentec -

a culpa so a nin pertence, porque nao soube expor cono con-

vinha tao apaixonante as sunt o.
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Para os Gregos, o trabalho exprinia a miseria do

homen e nao a sua nobreza.O trabalho significa a nossa li-

gagao con o nuncio da nateria, enquanto que a contenplagao
do sabio, esquece os condicionalismos que o neio inpoe ao

honen, virando-se para as ideias puras, como causa primiei-

ra ou ultima dos factores do seu nundo.

0 dualisno platonico - nundo das ideias eternas e nundo

da materia en constante nutagao - nao e* nais que a expres-

sao de un dualisno social; os honens livres contenplan as

ideias, e os escravos trabalhem dolorosanente a nateria.

Os latinos, opunhan o "otiun" - lazer estudioso -, ao

"negotiurn" - trabalho, negocio, etc. -

. 0 trabalho, ausencia

de lazer, ten portanto un significado puramente negative

De igual f orna, na tradigao crista, o trabalho e* una pu-

nigao exigida a Adao e Eva apos o pecado.

Aristoteles considerava duas especies de naquinas: as ina-

ninadas e as aninadas, sendo estas ultinas os escravos.-Para

ele, a escravidao e una lei natural, pois tod as as tarefas

materials indignas do honen livre, ten de ser realizadas.

Ironicanente, Aristoteles declarava que a hunanidade pode-

ria dispensar os escravos, se un dia acontecesse que o sim

ples facto de conandar fosse suficiente para&ccionar as "fer-

raoentas" ,

Aristoteles nunca referiu que essa situagao poderia tor-

nar-se, dentro de certos Unites, real pois sabe que a au

sencia de naquinas "naravilhosas" explica a escravidao.Pare-

ce nao se aperceber que e precisanente a instituigao da es-

cravatura que impede, o genio grego de se nanifestar na in-

vengao tecnica, pois os escravos constituen nao-de-obra a-

bundante e pouco dispendiosa, para as necessidades da £poca,
de tal forna que nao se faz sentir a necessidade de naquinas*
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Por outro lado a notivagao econonica nao justif icava suf i-

cientenente o fonento da investigagao mecanica.

Mas a naquina suprimira realmente, toda e qualquer for

na de escravidao ?

A civilizagao de c-onsumo e* caracterizada pela substitui-

gao do utensllio pela naquina. Enquanto que a ferranenta e-

xige o trabalho do corpo hunano, a naquina ten por notor

una outra forga, que nao a hunana, e so por isso liberta o

honem-

0 honen conegou por utilizar forgas naturais, sen qualquer

nodif icagao, tais como: a forga animal, a forga do vento e

da agua.

Seguidanente, o honen consegue utilizar as forgas indus

trials -fabricadas a partir das forgas naturais pela habili-

dade tecnica do honen -.

En consequencia destes progressos tecnicos, surge o acres-

cino consideravel da quant idade de produgao e tamben da ve-

locidade de produgao chanada productividade.

Este facto faz con que, nos paises desenvolvidos industri-

alnente, a fone tenha desaparecido ha nais de duzentos anos,

o conforto tenha aumentado ao nivel de todas as classes so-

ciais e sobre tudo a duragao do dia de trabalho tenda aonstan-

temente a dininuir. ~& o grande revezanento do honen pela na

quina.

No entanto, a civilizagao naquinista nao tera feito sur-

gir novas f ormas de escravizagao ? Frente a aneaga terrfvel

e constante das arnas atonicas o honen nao estara a tornar-se

escravo da sua potencia descontrolada, potencia essa que aca-

bara certanente por o destruir atraves das potentes armas a-

tomicas que ele criou ou atrave"s da. poluigao, consequencia

inevitavel de un excesso de produgao de nercadorias de con-

suno .

Ale*m do nais, as proprias condigoes do trabalho industrial,

deterninan una verdadeira desumanizagao, quando se conhecen

as suas condigoes reais, e dificil ou praticamente impossf-

vel ver nelas un instrunento de libertagao pois enquanto que
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o artifice doninava a sua ferranenta, o operario de una fa-

brica esta literalnente subjugado pela naquina.

A civilizagao industrial nao so subnete o proletario a

disciplina inunana das cadeias de produgao, nas aneaga-o tan-

ben de desenprego, fazendo-o viver un nundo alienante que o

escraviza nais que o liberta.

Mas todos estes perigos parecen estar ligados a una fase

de desenvolvinento necanico. Exprinen un estado inperfeito
do necanicisno e certanente o proprio necanicismo encontra-

ra solugoes para os seus proprios mnconvenientes.A naquina

contenporanea e capaz de cortar, separar, embalar, Mesno as

tarefas autonaticas do pensanento, os calculos, sao suscep-

tfveis de seren efectuados por ur.ia naquina e podenos ter a

certeza de que o triunfo da autonatizagao pernitira a utili-

zagao de naquinas para dirigir e controlar outras naquinas

isto e, ao honen sera unicamente reservado o trabalho inte-

ligente da reparagao. 0 nunero de executantes tendera por-

tanto a dininuir enquanto que se assistira a un aumento do

n^mero de organizadores, urbanistas, arquitectos, etcPctrece

portanto que o"naquinisno" inperfeito que tinha subnetido o

operario as cadeias de produgao, ao atingir mn estado evoluido

pernitira ao operario ser o super-visor de una"equipa" de na

quinas.

Outra das causas que parece desviar a tecnologia das: fina-

lidade con que foi criada 6* certanente a naneira cono o honen

a utiliza.

A naquina en si, nada ten de escravizante, a naneira cono

o honen a utiliza 4 que favoreoe a escravizagao. Os objectos,

nao ten en si qualquer fungao repressiva, nas quando utiliza-

dos sob a forma de produtos, sujeitos as leis nercantes do

lucro, atingen o honen na sua liberdade. Integrada nuna so-

ciedade capitalista, a tecnologia passou a ter por princlpio

a obtengao dos naiores rendinentos d& naquina atraves do tra

balho do honen. Isto constitue una verdadeira exploragao, ele-

nento contrafio a liberdade hunana ou a qualquer forna de li-

bertagao.
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Nao pomos en duvida, que a evolugao tecnologica, consti-

tui Un elenento libertador por excelencia, nas nao en qual

quer dos tipos de sociedade existentes actualnente. So una

ruptura total con as sociedades actuals pemitiria ao honen

encontrar as fornas de una sociedade isenta de agressividade

e de exploragao, pois para que a sociedade actual se trans-

forme nuaa sociedade livre seria necessario que esta atingis--

se una deterninada dinensao human a -"dinensao biologica"—cons-

tituida pelas necessidades vitais, pelos imperatives ao ho

nen e todo o seu processo de satisfagao. Basta que essas ne

cessidades e satisfagoes sejam consequencia da insist encia

de una dependencia para que qualquer f orna de libertagao so

seja possfvel atraves de. una nudanga radical, ao niVel da di

mensao biologica, dando lugar a necessidades instintivas di-

ferentes, e a novas reacgoes do ponto de vista fisiologico

e intelectual.

So nuna sociedade livre, o cresciaento tecnologico teria

tendencia a ultrapassar a produgao ,
o que levaria a una re-

dugao de energia fisica necessaria para isso, e a sua substi -

tuigao por energia mental ou seja a desnaterializagao do tra

balho, A autonatizagao crescente das naquinas e a sua utili-

zagao para fins difierentes dos da exploragao, pernitiria ao

trabalhador unicamente vigiar e regular a naquina, en vez de

ser ele o elenento principal da produgao de nercadoria.

Portanto, para se tornaren elenentos libertadores, a cien-

cia e a tecnologia teriam de nodificar os seus objectivos ac

tuals; seria necessario una reconstrugao desses objectivos,

segundo ui:a nova sensibilidade baseada nos imperatives da

vida.

So desta forma poderiamos falar de una tecnologia cono ele.

nento libertador, pois esta seria o fruto de una imagen cien-

tffica livre de conceber e de realizar as for.ias de un univer-

so huuano isento de tarefas factidiosas e de exploragao, una

vez que nao existe para o honen verdadeira liberdade enquan-

to nao se encontrar liberto da pressao que sobre ele exerce
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a civilizagao contenporanea de consuno.

0 honen vive- nuna deterninada sociedade, a capitalista por

exenplo e essa sociedade exerce sobre ele tananha influencia

que vai deteminar a sua forma de viver que sera semelhante

a totalidade dos homens que vivem nessa mesma sociedade.

Ja vimos que a sociedade de consir.no, que e a sociedade ca

pitalista faz com que o homem se torne agressivo pois encon-

tra-se constantemente preocupado em competir com os outros.

Esse desejo de competigao e devido a uma"necessidade biolo

gica" que ele ten de subir na sua prof issao para assim ganhar

cada vez nais dinheiro. Esse dinheiro vai pernitir-lhe a com-

pra de variadissimos objectos que se tornaram nais ou nenos

indispensaveis a sua vida diaria e dos quais ja nao pode se-

parar-se sen sentir a sua faita.

Sucede que a propriedade privada esoraviza o homem, pois

ela tende a assimilar o homem no que ele possui, conferindo-

-Ihe a possibilidade de ganhar nais dinheiro e adquirir ou

tros bens de tal forma que o homem se esquece de SER, pois

esta unicamente preocupado em TER;"0 homem atinge a sua per-

feigao nao por interme*dio daquilo que tern, mas daquilo que e"

- Oscar Wilde.

Escravo da sociedade de consuno en que vive rodeado de

tecnica, de progresso, de naquinas, de tabus e preconceitos, o

honen perdeu a faculdad.e de criar, entregando-se a rotina e

as ideias progranadas. Ate* os seus tempos de lazer nao esca-

param a essa programagao. 0 homen passa os tempos livres da

nesna naneira: cinena, televisao, praia, viagens progranadas,

para nao ter de se nagar com a resolugao dos imprevistos que

poderiam surgir.

No entanto, houve ultinamente una pequena viragen na histo'

ria do capitalismo com o aparecimento de homens e mulheres

con novos valores e finalidades, que fizeram surgir a contes-

tagao e a formagao permanent e, por internedio das quaid de-

nunciaram o cunho da repressao social ate nas expressoes nais

sublimes da cultura tradicional e nas realizagoes mais espec-
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taculares do progresso te'cnico.

Este aparecinento de novos valores e finalidades, resisting

do ao.poder de exploragao de massa do capitalisno, do nono-

polio, rejeitando as suas realizagoes por nais agradaveis e

liberals que possan ser, constitui para Marcuse o "Grand Refus;:

0 desenvolvinento das forgas produtoras e a subida do nrvel de

vida passa portanto,neste caso a ter urn papel secundario en

relagao a criagao de una solidariedade verdadeira da especie

hunana.

Sucede que, segundo Marcuse, atl agora a historia dos hor- i

mens desenrolava—se sobre duas dimensoes: a da adapt agao da

"

integragao" da sociedade existente, e a da sua contestagao.

Acontece que o homem, integrado en qualquer das sociedades

actuais que aunenta o conforto, o consumo dos indivlduos, a^ie-

ad^op^la publ&cidade f pela propaganda, perdeu todas as suas

faculdades criativts. 0 honen tornou-se "uni-dinensional" ,
es-

cravo de necessidades esteriotipadas e na naior parte dos ca-

sos incapaz de sonhar nuna vida diferente pois esta integra

do na rotina da qual dificilnente consegue sair,

0 habito e a ad^.ptagao do organisno vivo a una tarefa ou a

uua situagao que exige ua esf orgo de adaptagao, portanto a in-

tervengao da vontade. No entanto, una vez estabelecido, o ha

bito desenrola-se involuntariauente cono qualquer necanisno

sen alma nen vida.

0 habito, mesmo na sua forma mais simples exige, cemo ,ja

vinos, um esf orgo de adaptacao da- parte -do individuo.No entan

to, estc pode voltar-se contra a- propria potencia criadora

que lhe deu origem. Una adaptagao ja efectuada pode desviar

um individuo de esforgos futuros. 0 habito tende portanto a

transformar-se en rotina e os esquenas que o constituent dao

lugar a esteriotipos. 0 ser vivo condenado a repetigao, trans-

forma-se numa maquina e dificilmente consegue efectuar qual

quer actividade diferente daquela a que esta acostumado. Qual

quer inovagao, torna-se inpossifrel pois o habito "natou a ima-

ginagao" cono dizia Rousseau. 0 habito pode provocar a meca-
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nizagao dos actos, sobretudo quando existe a intervengao de

una raaquina -

a rotina do gesto automatizado despersonaliza

o operario -. 0 habito pode tambem fazer estagnar a vida afec-

tiva e a vida intelectual de um individuo, inpedir a sua ma-

turagao e o enriquecimento da sua vida afectiva ou favorecer

o aprisionamento de formas antigas como por exemplo, formas

infantis. No dominio da actividade intelectual, fazendo sur

gir um. factor de inercia, o habito faz com que se aceite una

ideia cono evidente, quando nos e familiar. Ha portanto um

enfraquecimento do espirito de critica em relagao aos concei-

tos mais utilizados.

Constatamos que o habito constitui perigo para uma condi-

gao livre da humanidade, pois existe uma certa incompatibili-

dade entre liberdade e conformismo.

0 inconf ormismo parece ter sido, ao longo da historia, uma

virtude especif ica do homem, e 6 atravds deste que a humani-

dade progride. Se o homem obedece constant ernente a vontade

dos que o rodeiam, ou as influencias da sociedade, nunca che-

gara a ser ele proprio. Para isso, tera de criar uma moneira

propria de pensar e de viver, de modo a que a sua vida nao

venha a ser uma sucessao de frustragoes, causadas pela obe-

diencia a factores com que d©scorda. So um estado de critica

permanent e em relagao a si proprio e a sociedade em que esta

integrado, permite ao homem libertar-se dos condicionamentos

que Ihe f oram infligidos ao longo da sua educagao tradicio-

nal, e deste modo encontrar o verdadeiro camlnho da vida isto

e, o que Ihe e proprio.

"Sois toi-meme, devra-t-on lire sur le portique du

nouveau monde" - Oscar Wilde

0 homem tem cada vez mais necessidade de ser ele proprio.

Se todos os homens assim fossem, haveria maior entendimento

entre eles pois, a cobiga e a agressividade daria lugar a com —

preensao e ao respeito1 pela personalidade alheia, e o desejo

de destruigao - consequencia das frustragoes - daria lugar

ao desejo de criar, mas com o fim de construir algo de bom
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para ele, para os outros, para a sociedade em que esta in-

tegrado e para o mundo em que vive.

A arte em si, pode ser considerada como tentativa de exor-

gao do habito, de reencontrar o significado simples e natu-

ral do mumdo; enbora o artist a tambem possa ser vitima do

habito pois "o genio faz escola", e o que foi de vanguarda

tende a transf ormar-se em academismo. No entanto, nao pode-

mos deixar de considerar a arte como uma forga que perturba

e desintegra, o que constitui aliass & sue grande virtude.

A arte pretende alterar a monotonia esteriotipada, ataca-

-se as tradigoes escravizantes, a tirania dos habitos e a

redugao do honen ao nivel de naquina.

Em consequencia; de tudo quanto acabamos de dizer, existe

uma, necessidade de libertagao da parte do homem, e o acto

criador ou a Criatividade parece ter grande importancia como

elemento libertador.

Como ja vimos anteriormente, o homem vive oprimido em

qualquer dos tipos de sociedade actual em que viva. A evolu-

gao tecnologica, a sociedade de consumo, o conforto, os bens

materials condicionam a liberdade humana e, para que este con-

junto de factores nao o fagam cair nurn conformismo irremedia-

vel e necessario que este man tenha uma atitute critica em re

lagao a repressao social, aos excessos de progresso, ao "em-

burguesamento" , etc.

A necessidade vital de fugir a sociedade de exploragao,

libertando-se do conforto que proporciona e da produtivide

destruidora, do entorpeciment-o e da alienagao que provoca,

permite antever o aparecinento de una sociedade livre, onde

a "razao" teria por molde a imaginagao e o processo de pro

dugao tenderia a transformar-se num. processo criativo. 0 ho

mem, cuja criatividade se encontraria desenvolvida, ja nao

estabeleceria o seu moflelo'de vida segundo o padrao exis-

tente na sociedade em que vive, isto e, o que Ihe foi incu-

tido pela educagao tradicional que recebeu, mas sim, a par-



- 20 -

tir da sua propria personalidade. Uma atitude deste tipo em

relagao a vida, permite ao homem atingir, atrave's de uma res-

ponsabilizagao constante, a maturidade e a liberdade.

Desde o principio deste trabalho que falamos em liberta-

gao, element o libertador, livre e liberdade. Parece-me do

maior interesse, aprofundar este problema e tentar saber o

que se entende ao certo por liberdade.

Para Descartes, iaaine de Biran e Bos suet, a liberdade con-

sistia na ausencia total de constrangimento. Portanto, um in-

div£duo e* livre quando nao existe qualquer imped imento - nao

so constrangimentos exteriores mas tambem qualquer determi-

nagao interior -

a satisfagao dos seus desejos. Esta teoria

da liberdade e" a de livre arbitrio.

A teoria de Spinoza sobre a liberdade baseia-se na resig-

nagao: para atingir a liberdade, basta aceitar a "necessidade"

consentindo a sucessao inevitavel das causas e dos factos. Es

ta teoria do determinismo e propria de urn seculo em que o de-

senvolvimento da tecnica era ainda rudimentar e onde o homem

nao tinha ainda grande dominio sobre a natureza.

Assim, a liberdade opoe-se, nao so ao constrangimento,mas

tambem ao determinismo,, isto I a todas as causas susceptiveis

de provocar uma aggao no individuo: este teria portanto a fa-

culdade de actuar sem qualquer determinagao anterior, vinda

das suas ideias, dos seus instintos, dos seus habitos.

Apoiar-se no livre arbitrio e negar a ciencia dos actos

humanos, acreditar no determinismo 6 sacrificar a liberdade.

0 problema esta em saber se a verdadeira liberdade humana e

este livre arbitrio transcendente ou seja gratuito. Saint-

Exup^ry contesta-o:

"II n'est de liberte que de quelqu'um qui va quelque part".

Portanto, agir livremente, nao 6 agir sem motivo nem f inali-

dade mas tambln nao e arranjar motivos "sem motivo". Ser livre,

ziao ^?esx3Dlber~ra^oes de qualquer maneira, ser livre 4 estar

liberto, isto e agir consoante a lei da propria natureza do

individuo, e escapar aos constrangimentos do exterior.
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No entanto, para Gide, o homem livre e* aquele que nao vai

para lado nenhumi, que nao segue as solicitacees, que age sem

razao, gratuitamente, livremente. A ilusao do livre arbitrio

esta na propria consciencia da nossa acgao, juntamente com a

ignorancia das causas que nos fazem agir. Quando um acto efec-

tuado parece ser gratuito, nada prova,na realidade, que ele

o seja, e que nao tenha sido determinado por causas profundas

e inconscientes. A experiencia mostra-nos que os actos um pou-

co estranhos, cujos motives ignoraaaos- or ,.-, sao os menos li-

vres de todos pois sao determinados por causas inconscientes,

das quais somos tanto mais escravos pelo facto de as ignorar.

Como 6 entao possivel distinguir um acto livre de um acto

desprovido de liberdade ?

Para ser-se livre, 4 preciso ter uma necessidade para sa-

tisfazer, motivos para agir. Ser livre 6 realizar a sua vo-

cagao. Um acto livre nao tem qualquer relagao com um acto

motivado pela "paixao"$ o acto livre e aquele que exprime o

individuo na sua totalidade. Ora, urn comport amento apaixona-

do, nao e livre mas subjugado pelo facto de um unico desejo

ter arrebatado momentaneamente a atengao para a totalidade

da pessoa, tendo sacrificado valores mais importantes. 0 com-

portamento apaixonado marca dolorosamente o individuo pois

este tem a sensagao de ser agido e nao de agir, pelo facto do

impulso que o levou a praticar tal acto nao corresponder a

totalidade da sua pessoa.

No entanto, a liberdade nao reside somente nun determina-

do tipo de relagao do homen,con ele proprio e com os v&Hjwes

que Ihe sao essenciais. Este, ten necessidade de se expandir,

de seguir a sua vocagao, de realizar o seu ideal. ,e entre es>-

se ideal e a sua realizagao ha um caminho a seguir, corape-

tindo a inteligencia
'

- percorre- lo. Quais serao esses ca-

minhos que conduzem a libertacao ?

No inicio da sua historia, o homem. era escravo do univer-

so e vivia num mundo que Ihe era hostil. Este tinha de se a-

linentar, de se aquecer, de se defender dos animais.Por inter-



- 22 -

nedio da sua inteligencia, o honen vai dominar progressivamen-

te todas as forgas da natureza, vai libertar-se submetendo o

mundo e de escravo do universo vai passar a dono deste. Ao

aprender a conhecer e a utilizar o determinismo do universo,

ou seja as leis da natureza, o homem vai libertar-se, satis-

fazer as suas necessidades e firmar a sua seguranga.

Para se libertar o homem nao necessita que as leis da na

tureza deixem de se manifestar, basta qua saiba utiliza-las

mediante certa habilidade. 0 conhecimento e a utilizagao des-

tes factos sao o instrumento da libertagao humana. Engels a-

firma a esse respeito: "A necessidade so e cega quando nao £

apreendida. A liberdade nao se encontra na ilusao de uma ac-

gao independente das leis da natureza mas sim no conhecimen

to destas e na possibilidade de as empregar para fins deter-

minados. A liberdade consiste nao so na soberania em relagao

a nos proprios nas tambem sobre o mundo exterior..."

Mas, o homem nao conhece tao bem os mecanismos das socie-

dades humanas e o determinismo do coraportamento humano do

que o determinismo dos fenonenos fisicos e quinicos. Neste fac

to I que se encontra a limitagao da liberdade humana. Se a

organizagao da economia e das relagoes hunanas fosse tao ra-

cional cono a exploragao da materia, o honen seria nuito nais

livre. A sua libertagao esta portanto no progresso das cien-

cias hunanas. A liberdade nao reside na anarquia mas na or

ganizagao recional. Se o mundo da materia ignorasse o deter

minismo, a actividade humana nao encontraria nela qualquer

forma de apoio, Seriamos escravos dos seus caprichos e a li

berdade nao seria possivel. Da mesma forma, a ausencia de leis

numa sociedade asseguraria de um modo abstracto a liberdade

de cada um.

Na perspectiva de um humanismo racionalista sao o.s ciencias

humo,nas assim como as ciencias da materia que ten a fungao de

esclarecer progress ivamente as vias de uma libertagao concre-

ta. Enquanto o homem for sujeito a doenga, a miseria,e a guer-

ra, a sua libertagao nao sera possivel, qualquer que eeja a
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ainceridg.de do seu ideal pessoal de felicidade, de justiga e

de paz, E" un naior conhecimento das determinagoes materials

assim cono das determinagoes psicologicas e sociais que se-

rao o instrumento eficaz.de uma libertagao futura.

Devemos portanto opor, ao mito do livre arbitrio, a rea-

lidade concreta de uma libertagao progressiva do homem a par-

tir do conhecimento racional, cada vez mais presico e com-

pleto, da natureza e da sociedade. Este conhecimento dos de-

terminismos e o unico caminho para o desenvolvimento harmo-

nioso da personalidade, e para a realizanao do homem na sua

totalidade.

"ETRE LIBRE C'EST ETRE PLEINEMENT ET AUTHENTIQUEMENT

SOI-KEIJE"

Vinos que a liberdade consiste em viver na responsabili-

dade e de acordo com a personalidade propria do individuo,

para o que e necessario inventar, construir a sua vida e nun-

ca tomar a dos outros como modelo,

Qualquer acgao educativa que tenha por finalidade desen-

volver a inaginagrio e a acgao criativa, pode ser considerada

como elenento libertador pois ira permit ir ao individuo acei--

tar-se a si proprio assim como aos outros, viver consoante a

sua personalidade e manter o esplrito critic o es eeteidc de

aflierta, ao longo da sua vida.

Vimos que as sociedades actuais favorecem os esteriotipos,

os habitos e o conformismo, o homem tem portanto de aprender

ou reaprender e ser criativo. Tendo a criatividade, na socie

dade actual, um papel de relevo como elemento libertador do

ser humano, pareceu-me necessario aprofundar o seu estudo

teorioo & practice

FACULDADE OE M0TR!^,n^r \\\\\*Mk



2. CRIATIVIDADE - TEORIA



"La creativite est la disposition a creer

qui existe a 1 'etat potentiel chez tous les

individus et a tous les ages, etroitement de

pendant du milieu socio-culturel . Cette ten

dance naturelle a se realiser necessite des

conditions favorables pour s'exprimer. La crain

te de la deviation et le conformisme social

sont le carcan de la oreativite. Le petit en

fant qui s'etonne et s'lmerveille, s 'efforce

de saisir les nouveautes du monde et qui n 'a

pas encore subi 1 'education est particuliere-

ment creatif."

Dictionnaire de Psychologie

de Sillamy
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2.1. Necessidade social da criatividade:

Apos o estudo dos varios factores inerentes a

libertagao do homem, apercebemo-nos que este, tende a

tornar-se cada vez mais dependente da sociedade de consu-

mo em que vive.

Considerando a criatividade, um elemento libertador,

sente-se a necessidade imperiosa de, na sociedade actual,

alertar o maior numero possivel de individuos dada a es-

cassez de actividade criadora evidenciada na maior parte

das manifestagoes vitais.

Em materia de educagao, a escola tradicional forma in

dividuos conformistas e esteriotipados, consequencia da

aceitagao comoda de todos os factos,o que inibe, como e

obvio, o pensamento criador.

0 increment o industrial da nossa era gerou, quase que

espontaneamente, uma infinidade de tecnicos, mas raros

sao aqueles que conseguem formular hipoteses ou teorias;

assim vejamos que, na industria, so alguns elementos tem

a fungao de criar. A quase totalidade dos individuos em-

pregados neste ramo vem o seu trabalho reduzido a gestos

mecanicos, desprovidos de qualquer esforgo original ou

criador.

Na vida familiar e individual passa-se o mesmo. A rou-

pa que se veste, a comida que se come, os livros que se

lem, as ideias que se exprimem, sao em grande parte este-

riotipos e tendem para o menor esforgo da parte dos indi

viduos. Ate os tempos livres sao isentos de qualquer es

forgo criador, pois as distragoes passivas e organizadas

colectivamente predominam, de um modo esmagador e afliti-

vo, sobre as actividades criadoras.
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Sucede que o mundo evolui numa velocidade vertiginosa,

o que exige da parte do homem, grande e constante poder de

adaptagao.

A escola tinha, e ainda tem, a fungao de transmitir o

saber, favorecer a aprendizagem e preparar, teoricamente,

os individuos para a fungao que pretendiam desempenhar na

sociedade. Ora, esta aprendizagem, que consiste essencial-

mente na transmissao da ciencia feita e das tecnicas uti-

lizadas, correspondentes as actividades em vista, estava

relacionada com uma visao confortavel de um mundo estavel

em que a educagao "moldava o presente sobre o passado para

preparar o futuro" . Este mundo ja desapareceu por completo,

embora as nossas estruturas pedagogicas se mantenham a ele

ligadas.

Os conhecimentos humanos duplicam de dez em dez anos e

a aventura para a qual o novo mundo nos encaminha esta a-

berta a todos e necessita de todos. Urge portanto, a neces

sidade de um novo tipo de educagao, uma educagao de massa,

pois ja nao se trata da acumulagao de conhecimentos nem de

aprender a aprender; o homem tem agora uma nova necessida

de — aprender a modif icar-se. 0 facto do homem tentar modi-

ficar-se a si proprio, para conseguir um melhor ajustamen-

to as condigoes objectivas, pode fazer com que proceda a

modificagao do mundo.

Esta faculdade de modif icar-se, nao corresponde tanto

a um saber ou a um saber-fazer, mas a um saber-estar;isto
.

e, "tudo o que poe em causa a nossa maneira de ser e a nos-

sa personalidade propria nun piano pratico e global" (J.AR-

DOINO - "Propos actuels sur 1 'education" ) . E, e esta apti-

dao ao compromisso pessoal, voluntario e lucido que condi-

ciona o sab er-e star.

A faculdade de se modif icar esta ligada con a da colabo-

ragao e com o desejo de solidariedade. As duas principals

tarefas da educagao nova sao portanto, fazer com que o in

dividuo aprenda a modificar-se e a colaborar.
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Desta forma, o individuo encontar-se-a disponlvel, ao

longo de toda a sua vida activa, para a aquisigao de for

ma adequada, rapida e eficaz, da informagao necessaria no

momento desejado, e tambem do seu esquecimento quando es

ta ja nao for necessaria.

Ate entao, no domlnio da acgao pratica, a imaginagao
tem trabalhado com base em modelos ja experimentados.Estes

sao agora contestados e a imaginagao tem de extrair o es-

sencial do seu proprio fundo, renunciando assim a sua fun-

gao reprodutora para se tornar verdadeiramente criadora.

Imaginagao e expressao criadoras sao portanto aptidoes

fundamentals que devem ser estimuladas nos j ovens: "Impor-

ta formar pessoas livres e originais, tendo iniciativa, cri

atividade e respoaisabilidade. Cada um deve aprender1 a ser

ele proprio, e a tomar conta de si mantendo-se atento a mu-

danga e ao progresso dos outros e das coisas que o rodeiam,

encontrar as suas aptidoes e desenvolver capacidades de ac-

gao, de pensamento e de amizade para com o dever permanente,

ter gosto pelas vivencias, pelo concreto e pela investiga-

gao
"

(A. de PERETTI - "Contraictions de la Culture et de

la Pedagogie" ) .

A criatividade e uma fungao universal em potencia, em

qualquer individuo normal. 0 seu desenvolvimento, ou aba—

famento, depende portanto do factor educative E" atraves

da actividade criadora que o homem se constroi a si proprio,

aberto ao mundo e a vida pois cada qual e aquilo que criou

para si e para os outros.

£ portanto necessario aprofundar o estudo sobre os fac

tores inerentes a criatividade e determinar experimental-

mente os meios proplcios a germinagao e qo desenvolvimento

desses factores na crianga, visando determinar os proces-

sos que permitirao a passagem do potencial ao real e da

criatividade a criagao.

Ate entao, pelo facto do seu prodigioso desenvolvimento

tecnico ter feito tomar consciencia da impotancia capital
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da criatividade na vida rnoderna, so os Americanos, se de-

dicaram ao problema da actividade criadora. Varias equipas

e psicologos - Guilford, Getzels e Jackson, Torrance,Cropley,

Yamamoto, V/allach e Kogan, etc. - procedem desde ha dez anos,

a investigagoes laboratoriais sobre a criatividade? anali-

sando as relagoes existentes entre a inteligencia e a cria

tividade e identif icando as suas componentes, estabeleceram

um modelo de inteligencia e uma teoria factorial que cons-

tituem bases solidas para futuras investigagoes. A utili-

zagao de uma serie de testes diagnosticos permite-lhes ve—

rificar se um individuo e ou nao criativo, e medir as com

ponentes relacionadas com a sua atitude.

Baseando-se nos estudos efectuados, os Americanos pro-

curam agora determinar as condigoes favoraveis ao desenvol

vimento da criatividade e os programas escolares que pode—

riam surgir em conformidade com este desenvolvimento. No

entanto, os trabalhos efectuados, no campo da pedagogic,

sao ainda insuf icientes e os resultados registados dema-

siadamente divergentes para terem valor cientlfico.

Porque surge entao esta preocupagao de tornar os indi

viduos mais criativos se a maior parte deles encontrojn-se

satisfeitos com o modo de vida conformista que levan ?

Carl Rogers, no seu livro "Tornar-se Pessoa" - capitu-

lo XVI - responde c onere tamente a esta pergunta:

•'NuEGa epoca era que o conhecimento, construtivo e des-

trutivo, avanga a passos gigantescos para una era atomi-

ca fantastica, a adaptagao autentica criadora parece re-

presentar a unica possibilidade que o homem ten de se man-

ter ao nivel das mutagoes caleidoscopicas do nosso mumdo.

Perante as descobertas e asinvengoes que crescem em pro-

gressao geometrica, um povo passlvo e tradicional nao po

de fazer face as multiplas quest oes e problemas. A menos

que os individuos, os grupos e as nagoes sejam capazes de

imaginar, de construir e de rever de una forma criadora as

novas formas de estabelecer relagoes com essas conplexas
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nutagoes. A nenos que o honen possa realizar una adapta-

gao nova e origino,l ao seu anbiente, tao rapidamente quan-

to a sua ciencia altera esse ambiente, a nossa cultura es-

ta em perigo de perecer. Nao serao apenas as desadaptagoes

pessoais ou as tensoes de grupo que representarao o prego

que teremos de pagar por essa ausencia de criatividade, mas

a aniquilagao das nagoes".
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2.2. 0 Processo Criador:

0 estudo do processo criador e extremamente deli-

cado*

A analise exterior do desenrolar da actividade criadora,

e operagao assaz misteriosa tanto assim que, a propria pes

soa que cria tem dificuldade em analisa-la. No entanto, com

a ajuda da introspecgao, poderao obter-se dados palpaveis,

como o demonstram as seguintes observagoes.

Igor Stravinsky, bem como a maior parte dos amantes da

musica, ere que a inaginagao criadora do compositor e pos-

ta em movimento por uma certa perturbagao emotiva designa-

da geralmente por inspiragao —

que nao e considerada a.qui

como element o de base, mas sim como manifestagao secundaria

do processo criador.

Para Stravinsky, a inspiragao esta intimamente ligada

ao esplrito especulativo do artista, so depois pode surgir

a perturbagao emotiva que esta na raiz da inspiragao.

Esta emogao e simplesmente una reacgao por parte do

criador en luta constante con essa entidade desconhecida.

Assim, o objecto da sua criagao e que ira tornar-se uma obra

de arte. Passo a passo, elo a elo, ser-lhe-a permit ido des-

cobrir a obra. £ esta cadeia de descobertas, ben cono cada

una delas, que origina a emogao
- un reflexo quase fisiolo-

gico, cono o do apetite que proi7oca. un afluxo de saliva -

que invariavelmente segue intimanente as fases do proces

so criador.

Toda a criagao pressupoe, na sua origen, una especie de

apetite provocado pelo gosto antecipado da descoberta.Este

gosto antecipado do acto criador aconpanha a compreensao

intuitiva de uma entidade quase desconhecida ja possuida,

mas ainda nao inteliglvelj uma entidade que nao tomara uma

forma definida, excepto pela acgao de uma tecnica constan-

temente vigilante,

E3te apetite que surge en nim, ao sinples pensamento de
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por em ordem elementos musicais que tenham suscitado a

ninha atengao,. nao e absolutanente nada un facto fortui-

to, cono a inspiragao,, nas tao habitual e periodic o, se

nao tao constante, como uma necessidade natural.

Este pressentimento de uma obrigagao, este gosto an

tecipado de um prazer, este reflexo condicionado, como

diria um moderno f isiologi3ta, mostra claramente que e

a ideia de descoberta e de trabalho arduo que me atrai.

0 proprio acto de por a minha obra no papel e po.ra mim

inseparavel do prazer criativo.

No que me diz respeito, nao posso separar o esforgo es-

piritual do esforgo psicologico e flsico, defrontam-se ao

mesmo nlvel e nao apresentan uma hierarquia. A ideia da

obra em mente, esta para mim intimanente ligada a ideia de

arranjar materials e ao prazer que a execugao do trabalho

em si nos concede.

Stravinsky diz ainda que, a invengao pressupoe imagina

gao, mas nao deve confundir-se com esta, porquanto o acto

de inventar implica a necessidade de uma descoberta feliz

e de alcangar a completa realizagao, desta descoberta.Aqui-

lo que imaginamos, nao se revest e neeessariamente de uma

forma concreta e pode pernanecer nun estado de virtualida-

de, ao passo que a invengao nao e conceblvel fora da ver-

dadeira realizagao. Tenos portanto que fazer una diferen—

ciagao entre a inaginagao en si e a inaginagao criadora: a

faculdade que nos ajuda a passar do. concepgao a realiza

gao.

A faculdade de criar nunca nos e dada so por si. Vai

senpre de nao en nao con o don da observagao; e a capaci-

dade de fazer descobertas ao seu redor, de descobrir nas

coisas nais insignif icantes e hunildes, valores dignos de

nota.

Nao se inventa una casualidade: observano-la, para dela

extnair inspiragao. Una casualidade e talvez o unico fac

to que realnente nos inspira. Un compositor improvisa sem



- 33 -

destino, cedendo a uma compulsao na procura de factos.Ele

esta a procura do seu prazer. Busc.a una satisf agao, 0o,bendo>

de emtenao que nao a encontrara sen que para isso lute pri-

neiro.

Temos de reconhecer que, quando os criadores se inter-

rogan sobre o caminho interior que os leva a actividade

criadora, a propria lucidez con que o fazem reforga ainda

nai3 o aspect o nisterioso que o envolve.

En natlria de arte, escreve Matisse ("Art et Education"),

o verdadeiro criador nao e so un ser dotado: £ un homem

que soube ordenar todo um con junto de actividades, tendo

em vista uma deterninada f inalidade, cujo resultado obtido

£ una obra de arte.

Deste nodo, para o pintor, o facto de Ver pode por si

so, considerar-se una operagao criadora que exige deter-

ninado esforgo. Esse esforgo exige una especie de coragen,

e e3sa coragem £ indispensavel ao artista que deve ver to-

das as coisas cono se as visse pelo„ prineira vez... Ver

cada coisa na sua verdade e ja um prineiro passo para a

criatividade e pressupoe um esforgo contlnuo.

Criar, e expressar o que tenos en nos. Qualquer esfor

go de verdadeira criagao £ interior, sendo no entanto ne

cessario alinentar a sua essencia, o que £ feito atraveo

dos elenentos apreendidos do mumdo exterior... A obra de

arte e, deste nodo, a f inalidade de un longo trabalho de

elaboragao*. .

Aragon, consldera que a criagao vem do inconsciente e

para ele torna a ir, tecendo a obra nun contlnuo ir e vir

cono a aranha, con a sua teia.

Estas experiencias vividas por diversos criadores, per-

nitiran-ne aperceber da conplexidade que revest e qualquer

actividade encaninhada para a criagao. Se cada un deles 6

mais ou menos senslvel a acgao de deterninada conponente,
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en fungao da sua sensibilidade propria - Stravinsky, ao

prazer que Ihe pro pore ionc. o trabalho arduo, Matisse a

elaboragao interna, relacionada con a externa, e Aragon

ao papel do inconsciente - todos sao unanines en consi-

derar a criatividade nao cono uma qualidade nata, mas

sin como: "a resultant e de uma relagao ainda nal estabe-

lecida entre a actividade orientada conscientenente, que

recolhe os seus. nateriais en fungao de un determinado fim

e um poder incoascriente, criador da ideia realizadora e

que podenos charier, inspiragao".

Ora, se o criador consegue aperceber—se do trabalho

preparatorio e organizador da criagao que efectua, isso

ja nao e possivel no que respeita as forgas inconscientes

que desencadeiam o processo criador,

Tenos estado a abordar o problema do processo criador

unicanente do ponto de vista do artista,. 0 aspecto que nos

interessa nais particularnente, e o da actividade criadora

acesslvel a todos os individuos.

Na realidade, a actividade criadora pode revestir for-

nas nultiplas>, cono por exenplo: a descoberta, a invengao,

a criagao. Que diferenga podera existir entre cada una des-

tas fornas.

- Descobre-se un facto ja existente nas ate entao des-

conhecido — descoberta da America.

- Inventa-se una coisa nova, original que fonos o pri

me iro a encontrar - a invengao da inprensa.

- Cria-se trazendo a existencia o que ainda nao existia

- a coreograf ia de un ballet.

E* evidente que todas estas fornas sao consideradas acti-

vidades criadoras e a unica diferenga que podenos esbogar,

entre elas, e que quando f alamos de invengao podenos adni-

tir que esta ten una historia atraves da qual e possivel

reconstituir o processo criativo; enquanto que, na criagao

proprianente dita, o seu aparecinento parece escapar ao co-
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nheciuento, isto I: a invengao ten antecedentes concretos

enquanto que a criagao surge, aparentenente, do nada.

Este ultino aspecto -

a criagao - £ para nos do naior

interesse, pois esta forma nata de actividade criadora es

ta ao alcance de todos, enbora possa ter sido, parcial ou

totalmente abafada pelos nultiplos factores inpostos pela

sociedade eu que a pessoa ou pessoas en causa estao inte-

gradas.

E" exactanente nesta dinensao que Carl Rogers estuda o

problena da. criatividade, e por o considerar da prinordial

inportancia, transcrevo parte do capltulo: "Para una teo

ria da Criatividade" inserido no seu trabalho "Tornar-se

Pessoo," :

— 0 processo criador

Ha varias naneiras de definir a criatividade. A fin de

tornar nais claro o significado do que se segue, vou apre-

sentar os elenentos que a neu ver, fazem parte do processo

criador, tentando de-pois fornular uma definigao.

Em prineiro lugar creio que deve haver qualquer coisa de

observavel, qualquer coisa produzida pela criagao. Enbora

as ninhas fantasias possan ser extrenanente originais,nao

podem ser definidas normalnente cono criadoras, a nao ser

que conduzan a un resultado observavel -

a nao ser que se-

jan sinbolizadas en palavras, escritas nun poena, traduzi-

das nuna obra de arte ou asslniladas nuna invengao.

Os resultados detoen ser novas construgoes. A novidade

proven das qualidades extrenpxiente pessoais na sua inter-

acgao con os nateriais fornecidos pela experiencia. A cria

tividade ten senpre a narca do individuo sobre o produto,

mas o produto nao £ o individuo, nao e os seus nateriais,

nas o resultado da sua relagao.

A criatividade nao esta, na ninha opiniao, restringida a

um conteudo deteminado qualquer. Penso que nao ha uma di

ferenga fundamental entre o processo criador, tal cono ele

aparece na acgao de pintar un quetdro, conpor una sinfonia,

inventar novos instrunentos de natar, desenvolver una teo-
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ria cientlfica, descobrir novas fornas para as relagoes hu

nanas ou criar novos processos que desenvolvan a personali

dade de un individuo cono a psicoterapia. . .

Portanto, a ninha definigao do processo criador e que se

trata de una energencia na ac§ao de un novo produto rela-

cional que proven da natureza unica do individuo, por un

lado, e dos nateriais, acontecinentos, pessoas ou circuns—

tancias da sua vida, por outro.

Devo acrescentar algunas observagoes negativas a esta

definigao. Ela nao faz distingao entre "boa" e "na" criati

vidade. Un honen pode descobrir un neio de aliviar a dor,_

enquanto outro inventa fornas novas de natar. Anbas as ac-~

goes ue parecen criadoras ^nbora o seu valor social seja

nuito diferente.

. . .'

Galileu e Copernico fizeran descobertas criadoras que,

na sua epoca, foran consideradas blasfenas e inorais, nas

pelos nossos dias sao tidas cono fundamentals e constru-

tivas. . .

Uma outra forma de olhar para este nesno problema e no^-

tar que, para ser historicanente considerado cono repre

sentative de criatividade, o produto deve ser aceitavel

por un deteminado grupo en dado monento...

Alen disso e preciso sublinhar que a nossa definigao nao

procede a distingoes en relagao ao grau de criatividade,

pois este e un julzo de valor extremanente variavel. A ac

gao de una crianga que inventa un novo jogo con os seus ca-

naradas, Einstein fornulando una teoria da relatividade, a

dona de casa que inventa una nova receita de cozinha, un

joven autor que escreve a sua prineira novela - todas estas

fornas sao, segundo os termos da nossa definigao, criadoras

e nao tentaria classif ica-las segundo o seu grau de criati

vidade.

- A notivagao da criatividade

A causa principal da criatividade parece ser ... - a ten-

dencia do honen para se realizar a si proprio, para se tor-

nar no que en si e potencial. Con isto quero indicar a ten-
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dencia directriz, evidente en toda a vida organica e huma

na, de se expand ir, de se estender, de se desenvolver e a-

uadurecer -

a- tendencia para exprinir e para por en acto

todas as capacidades do organisno ou do eu, Esta tendencia

pode estar profundanente enterrada por debaixo das camadas

psicologicas defensivas, pode esconder—se por detras de fa-

chadas elaboradas . qjue negaem a sua existencia; creio no en

tanto, baseado na ninha experiencia, que e ssa_ tendencia_ exis

te en todos P_s individuo s_e e s t a_ apenas_ a esjpera das_condi-_

9 pes adeguadas_para_se_exprinir_e_se nanif estar. jfi esta ten

dencia que e a notivagao primaria da criatividade quando o

organisno forna novas relagoes con o anbiente eu esforgo pa

ra ser nais plenanente ele proprio.

Encarenos agora directamente a difl^il questao do valor

social do acto crir.dor. Presumo que poucos de nos estariam

interessados en facilitar uma criatividade que fosse social—

uente destructiva, Nao desejanos sonscienteuente eupregar

os nossos esforgos para desenvolver individuos cuj o genio

criador estivesse seupre eu busca de novos e nais aperfei-

goados neios de roubar, de explorar, de torturar, de natar

outros individuos; ou de desenvolver formas de organizagao

polltica ou fornas de arte que arrastassen a hunanidade pa

ra a auto-destruigao flsica ou psicologica. Contudo, cono

sera possivel fazer as necessarias descriminagoes e encora-

jar una criatividade construtiva e nao destrutiva ?

A distingao nao pode ser feita pela analise do produto.

A propria essencia, da criagao e a sua novidade e por isso

nos nao tenos qualquer padrao para calcula-la. De facto, a

historia nostra que, quanto nais original o produto e, mais

facilnente os seus conteuporaneos o julgau uau. A autentica

criagao signif icativa, quer seja una ideia, uma obra de arte

ou una descoberta cientlfica, £ mais facilnente considerada

a princlpio como falsa, ma ou louca. Mais tarde, talvez se

considere como uma evidencia que nao necessita de demons-

tragoes. So muito mais tarde recebe a sua apreciagao ultima

como contribuigao criadora. Pica claramente patente que ne-
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nhum contemporaneo pode apreciar satisfatbrianente un pro

duto da criagao no tempo em que ele se foruou, e esta afir-

magao £ tanto mais verdadeira quanto maior e a novidade de

criagao.

Tambem nao e de nenhum auxllio examinar os objectos do

individuo que participa no processo criador. Um grande nu-

mero, tambem a maior parte, das criagoes e descobertas que

se revelaran de grande valor social foran notivadas por ob

jectives que se relacionavan vaais con o interesse pessoal

do que com a valor social, ao passo que, por outro lado,a

historia nostra o fracasso do nuitas criagoes que tinhan

cono f inalidade expllcita. a realizagao de un ben social.

Nao: nos tenos de encarar o facto de que o individuo cria

prinarianente porque isso o satifaz, porque esse conporta—

nento e sentido cono realizagao de si, e isto nao nos per-

uite distinguir os "bons" a os "naus" objectivos no proces

so criador.

Devenos entao renunciar a tentativa de descrininar a

criatividade que e potencialnente construtiva, da criativi

dade que e potencialnente destrutiva ? Nao creio que se

justifique esta conclusao pessiuista. Recentes descobertas

no doulnio da psicoterapia levau-nos a ter esperanga.Des-

cobriu-se que, quando o individuo esta "aberto" a toda a

sua experiencia, o seu couportamento sera criador e pode

ter-se confianga na sua criatividade cono essencialnente

construtiva.

A diferenciagao pode exprinir-se da seguinte maneira:

na medida em que o individuo nega a sua consciencia (ou re-

calca, se.se preferir este termo) vastas areas da sua ex

periencia, nesse caso as suas formas criadoras poden ser

patologicas, ou socialuente uas, ou anbas as coisas. Na ne-

dida em que o individuo esta aberto a todos os aspectos da

sua earperieneia e devidamente consciente das variadas sen-

sagoes e percepgoes que se regis tan no interior do seu or-

ganismo, entao o produto novo da sua interac§ao con o an-
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biente tendera a ser construtivo, tanto para si como para

os outros*

0 racioclnio anterior... baseia-se fundauentalnente na

descoberta feita eu psicoterapia de que, quando o indivi

duo se torna mais aberto, nais consciente de todos os as-

pectos da sua experiencia aunenta a sua capacidade para

agir de una naneira que nos classif icauos de sociabiliza-

da. Se o individuo e capaz de tonar consciencia dos seus_

inpulsos hostis, como do seu desejo de amizade e de acei-

tagao, se e capaz de tomar consciencia do que a sociedade

espera dele, mas tambem dos seus objectivos pessoais, se

£ capaz de se tornar consciente dos seus desejos egoistas,

me„s tambem da sua preocupagao senslvel pelos outros - en

tao, nesse caso, o seu comportamento sera harmonioso, in-

tegrado, construtivo. Quant o mais ele estiver aberto a sua

experiencia,, mais o seu comportamento manifesta que a natu

reza da especie humana se inclina numa direcgao de vida so-

cialmente construtiva.

- Condigoes internas da criatividade construtiva.

Quais serao as condigoes interiores ao individuo mais

intimamente associadas aspotencialidades construtivas do

acto criador ? Encontro as seguintes possibilidades:

A, Abertura a experiencia: extensionalidade. Esta condi-

gao opoe-se a defesa psicologica quando, para proteger a

organizagao do eu, deterainadas experiencias se vem impe-

didas de atingir a consciencia, a nao ser de uma forma dis-

torcida. Numa pessoa aberta a experiencia, cada estlmulo e

livremente transmitido pelo sistema nervoso, sem ser distor-

cido por qualquer processo de defesa. Quer a origem o estl

mulo se localize no anbiente circundante, no impacto da for

ma, da cor ou do som nos nervos sensorials, quer se origine

nas visceras, ou como trago de memoria no sistema nervoso

central, esse estlnulo £ acesslvel a consciencia. Quer isto

dizer que o individuo, en vez de captar a realidade atraves

de categorias deteruinadas ("as arvores sao verdes", "a edu-
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cacao universitaria a boa", "a arte noderna e idiota" ) , esta

consciente desse moment o existencial tal como ele e, aberto

portanto a muitas experiencias que escapam as categorias ha-

bituais (esta avore e azul; a educagao nesta universidade

nao vale nada; esta escultura moderna iupressiona-ue nuito).

Isto sugere-nos uma outra forna de descrever a abertura

a experiencia. Esta abertura inplica una perda de rigidez e

una perneabdlidade naior nos conceitos, nas opinioes, nas

percepgoes e nas hipoteses, Inplica una tolerancia pela an-

biguidade quando a aubiguidade existe. Inplica uma capacida-

de para receber nuita infornagao contraditoria sem se fechar

a experiencia da situagao...

Esta total abertura da consciencia aquilo que existe nun

deteminado momento e, segundo julgo, uma important e condigao

da criatividade construtiva. De um nodo igualmente intense,

mas mais limitado, esta sem duvida presente em toda a cria

tividade. . .

...Devido ao facto de haver abertura a uma das fases da

experiencia, e possivel a criatividade; mas porque se da

arenas eu relagao a una fase da experiencia, o resultado

dessa criatividade pode ser potencialnente destrutivo dos

valores sociais. Quanto nais o individuo tiver consciencia

de todas as fases da sua experiencia, nais seguro podera

estar de que a sua criatividade ira ser pessoal e socia.l-

mente construtiva.

B^ Un centro interior de apreciagao. E" possivel que a

condigao nais fundauental da criativido.de seja que esta

f onte ou lugar dos julzos de valor e interior,, 0 valor do

seu produto e, para o individuo criador, estabelecido,iiao

a partir do aprego ou da critica dos outros nas de si nes-

no. . .

Isto nao quer dizer que se esquega ou se recuse a tonar

consciencia dos julzos dos outros, nas nuito simplesmente

que a base de apreciagao reside dentro de si mesmo, na sua

propria reacgao "organisuica" en relagao a obra produzida.
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Se a pessoa tem o "sentinento" de ser "eu en acgao", de

ser uma actualizagao de potencialidades suas que ate entao

nao existiau e que agora emergen na existencia, nesse case

ha satisfagao e criagao e nenhuna apreciagao exterior pode

alterar esse facto fundamental,

C. A capacidade para lidar com elementos e conceitos.

... Associada com a. abertura e com a redugao da rigidez

descrita em A., esta capacidade pode definir-se como a des-

treza em mane jar espontaneamente ideias, cores, formas, re

lagoes - obrigando os elementos a justaposigoes imposslveis

formulando hipoteses inverosimeis, tornando problematico o

dado, exprimindo o ridlculo, traduzindo uma forma noutra,

transformando improvaveis equivalencias. E" a partir deste

manejo espontaneo e desta exploragao que brotanuua centelha,

a visao criadora da vida, nova e signif icativa.

- 0 acto da criagao e as suas cone omitantes

Quando estas tres condigoes estao reunidas, pode surgir

uma criatividade construtiva. Nao podemos, porem, esperar

uma descrigao adequada no aicto criador, porque ele e,pela

sua natureza ind»scritlvel. Ele e uma incognita que tenos

de aceitar cono incognosclvel ate que se produza. E o in-

provavel que se torna provavel. Apenas de una forma nuito

geral se podera dizer que o acto criador e o couportamento

natural de um organisno que ten tendencia para se expandir

quando esta aberto a todo o canpo da sua experiencia, seja

ele interior ou exterior, e quando £ livre para procurar de

una naneira flexlvel todos os tipos de relagoes...

Ha, no entanto uma caracterlstica do acto criador que se

pode descrever. Na naior parte das obras produzidas nos no-

tanos un aspecto selectivo, un realce, un sublinhar da or-

ganizagao, una tentativa de captar a essencia... Existe real-

mente una multiplicidade de faetos confuses, mas "eu" for-

nego umaa estrutura a minha relagao com a realidade; tenho a

"minha" maneira de aprender a realidade, e e esta (incons-

cientemente ?) se-lectividade ou esta abstracgao discipli-
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na.da pessoal que concede a obra criada a. sua qualidade es-

tetica.

Existen cinda alguuas concomitantes no individuo que se

podem referir. A primeira pcrderia designar-se como o senti

ment o de Eureka - "E" isto mesne !"
,
"Descobri !", "Era isto

que eu procurava exprinir !".

Deve odtar-se ainda a ansiedade de estar isolado. Nao

creio qjue haja grande nunero de produtos signif icativos do

acto criador que se tenhan f ormado sem o sentiment o de que

"estou so",., de que "ningue'm fez isto antes"..,

Ainda a outra experiencia que acompanha normalnente a

criatividade e o desejo de couunicar. Tenho nnitas duvidas

de que una pessoa possa criar sen pretender uanifestar a sup;

criagao. £ a unica forma de a&alnar a ansiedade proveniente

do isolauento e de assegurar a si nesmo que se pertence ao
_

grupo... No entanto o individuo deseja couunicar con um gru-

po que o conpreenda, nesno que seja obrigado a inaginar tal

grupo. 0 individuo nao cria con o objectivo de couunicar, nas

una vez realizado o acto criador, procura partilhar con os

outros este novo aspect o de si-nesno-eu-relagao-con-o-anbi-

ente „

- Condigoes de desenvolvimento da criatividade construtiva

Ate* agora procurei descrever a natureza da criatividade,

indicar a qualidade da experiencia individual que amplia a

capacidade construtiva da criatividade, estabelecer as con

digoes do acto criador e algumas das suas concomitantes.Mas,

para progredirmos no sentido da necessidade social com que

inicialmente deparamos temos de ver se e possivel desenvol

ver a criatividade construtiva e, se assin for, de que na

neira... A ninha experiencia en psicoterapia faz-ne querer

que nas condigoes psicologicas de seguranga e de liberdade

se facilita no nais elevado grau a energencia da criativi

dade construtiva. Vou deter-ne un pouco nestas condigoes,

designando-as X e Y.

X. Seguranga psicologica

Esta seguranga pode conseguir-se atrav^s de tres proces-



- 43 -

sos associados:

1. Aceitagao do individuo como um valor incondicional.

Sempre que um professor, um pai, um terapeuta ou qualquer

outra pessoa com uma fungao de facilitar o crescimento sen-

te profundamente que o individuo e um valor especlfico e

original, seja qual for a sua condigao presente ou o seu

comportamento, esta a favorecer a criatividade...

0 efeito no individuo que aprende esta atitude £ o de

leva-lo a sentir—se nun clima de seguranga. Ele aprende

gradualmente que pode ser verdadeiramente aquilo que £, sem

mascara nem fachada, uma vez que se sente considerado como

um valor faga o que f izer. Sente menos necessidade de ri-

gidez, pode descobrir o que significa ser ele proprio, pode

tentar realizar-se a si mesmo em novas fornas espontaneas.

Por outras palavras, encaninha-se para criatividade.

2. Estabelecer un clina en que a apreciagao exterior es

te ja ausente. Quando deixanos de fornular julzos sobre a

outra pessoa, a partir do nosso proprio centro de apreciagao,

estanos a favorecer a criatividade. E" una extraordinaria

libertagao para o individuo achar-se a si nesuo nuv.ia atmos-

fera eu que nao e julgado nen uedido segundo un padrao exte

rior. A apreciagao e seupre uua ameaga, cria seupre una ne

cessidade de defesa, significa seupre que una deterninada

parte da experiencia deve ser rejeitada da consciencia...

3. Una conpreensao por empatia. E* esta coupreensao que,

associada as duas condigoes anteriores, faculta plenanente

a seguranga psicologica...

Neste clina o individuo pode pernitir que o seu eu real

enerja e que se expriua en novas e variadas fornas nas suas

relagoes con o nundo. Isto favorece profundanente a criati

vidade.

Y. Liberdade psicologica

Quando un professor, un pai ou una mae, uu terapeuta ou

qualquer outra pessoa cuja fungao seja a de facilitar o cres-

cimento permite ao individuo uma completa liberdade da ex-
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pressao simbolica, esta a favorecer a criatividade. Esta

liberdade pernite ao individuo un vasto horizonte para pen-

sar, sentir, ser o que e no seu nundo nais intino. Essa li

berdade favorece a abertura e o jogo espontaneo de associar

percepgoes, aoEDcedtos e signif icagoes o que £ una parte da

criatividade,

Note-se que £ una liberdade conpleta da expressao sin-

bolica que aqui se descreve, Nen eu todas as circunstancias

e libertador o facto de se exprinirem no comportamento to

dos os sentinentos, iupulsos e fornas. 0 couportauento pode

ser linitado en deterninadas circunstancias pela sociedade, _

e assin deve ser. Mas a expressao sinbolica nao ten necessi

dade de ser liuitada. Por conseguinte, e libertador destruir

un objecto detestado (quer seja a propria nae, quer un edi-

ficio rococo) atrav£s da destruigao da sua representagao sin

bolica. Ataca-lo na realidade pode iuplicar un sentinento de

culpa e restringir a liberdade psicologica (nao ue sinto nui

to seguro deste paragrafo, mas e, neste momento a melhor for-

mulagao que encontrei para enquadrar a minha experiencia).

A liberdade que aqui se descreve nao £ a fraqueza, a in-

dulgencia ou o encorajamento. t a permissao de ser livre, o

que significa igualmente que se £ responsavel. 0 indivlduo_

£ livre de recear uma nova experiencia, como £ livre de de-

seja-la ansiosamente; livre para suportar as consequencias

dos seus erros como dos seus esforgos positivos. £ este 1si-

po de liberdade responsavel, permitindo a un individuo ser

ele uesno, que favorece o desenvolvinento de um centro se

guro de apreciagao no interior do individuo e que estabele-

ce as condigoes interiores da criatividade construtiva,

Apos ter abordado o problena da criatividade, na sua ge-

neralidade, proponho-ne estudar de un nodo nais profundo, al-

guns dos seus aspectos, que considero directanente relacio-

nados con a Educagao Flsica no contexto da problenatica edu-

cacional.
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2.3. Problenas gerais inerentes a Criatividade:

2.3.1. Invest igagao nos E.U.A.

0 problema da criatividade conegou.a ser estudado

6a ben pouco teupo. A partir dos anos trinta, do presente

seculo, investigadores anericanos procurau analisar este

problena, cuja couplexidade liuitou o nunero de conclusoes

encontradas.

Aleu do nais, a criatividade esta intinauente relaciona-

da con o processo socio-cultural, o que inplica resultados

irre&is quando aplicadas experiencias efectuadas nun pals,

a ragas, culturas ou estruturas sociais diferentes. 0 estu-

do apresentado de seguida, ten para nos unicauente valor do-

cunental, pois parece do uaior interesse acoupanhar a evolu-

gao do estudo de deteruinados problenas, enbora nao podendo

fazer uso das conclusoes obtidas pelas iuplicagoes referidas

anteriomente. No entanto, as bases teoricas eu que se apoian

tais netodos poderao funcionar cono incentivo para experien

cias proprias, adoptadas ao nosso pals, con os consequentes

resultados concretos.

Nos ultiuos dez anos a. investigagao no donlnio da cria

tividade foi bastante acelerada. A criagao de in s trumen tos,

que perniten avaliar das capacidades criadoras de determii-

nado individuo e suas motivagoes, a elaboragao de experien

cias ao nlvel da aprendizagen, a, utilizagao de material edu-

cativo concebidos para facilitar o desenvolvimento e a pra-

tica da criatividade nas aulas, a experlmentagao de varias

tecnicas pedagogicas visando facilitar a criatividade; sao

factores que contribuiram consideraveluente na desndstif i-

cagao da nesna. Assim conegou por se relacionar a criati

vidade con o Q.I, Elaboraran-se testes com a f inalidade de

encontrar as solugoes posslveis para un deteminado pro

blema.
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Estes testes eran aplicados paralelanente aos testes de

inteligencia e as respostas eran consideradas correctas na

medida em que satisfazian a "pertinencia" •> 0 problema posto

era naturalnente de natureza diferente do dos testes de in-_

teligencia e,en todos os casos, de natureza nuito general!—

zada, cono por exeuplo: quais sao as diferentes utilizagoes

de udj tijolo ?

Pode tanbln propor-se ao individuo una situagao excep-

cional e pedir-lhe que enunere todas as consequencias que

possan da.i advir; cono por exeuplo: inagine o que sucede-

ria se as nuvens desaparecessen por conpleto ?

Os testes de criatividade apresentau-se de nodo diferen

te dos ja tao conhecidos testes de inteligencia. Essa dife

renga foi ben definida, e posta en evidenoia, por Guilford

e a sua equipa na Universidade da California do Sul.

En Abril de 1951 Guilford publicou um relatorio sobre

uma analise factorial do pensanento criador, onde formu

la um deteminado nuuero de hipoteses, descrevendo alguns

testes^ os resultados obtidos sao subnetidos a analise

factorial e dos 16 factores extraidos, 14 ten possibilida-

de de seren identif icados.

Os factores que parecen caracterizar melhor o pensanen

to criador sao:

-

percepgao dos prob-lenas (face a deterninada situagao

um individuo apercebe-se ou nao de um, varios ou ne-

nhum problema) ;

- fluencia ideacional;

- fluencia de palavras (productividade do individuo);

- flexibilidade (facilidade que o individuo ten de pas-

sar de um problena para outro);

- orlginalidade;

- reconstrugao (reesrfcmturagao de un facto ja existente).

Esta analise aproxina-nos de uma possivel definigao do

pensanento criador, enbora as caracterlsticas desta forma de
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pensanento sejao mais facilnente apreendidas quando Guil

ford situa estes resultados no quadro nais generalizado

da sua teoria do nodelo da inteligencia.

Para Guilford, o intelecto basOa-se num nodelo tridi-

nencional:

-

operacoes;

-

produtos;

- conteudos.

Sendo a subdivisao de cada un destes oo<leXoB :

-

operagoes: —

eognigao
— menoria

-

produgao convergente (convergencia)
- produgao divergente (divergencia)
- avaliagao

—

'

produtos; : - unidades

- classes

- relagoes

- sistemas

- transfomagoes

- inplicagoes

- conteudos: - figurativos

- sinbolicos

— senanticos

- couportanentais

A ordeu a que obedeceu todos estes factores, no interior

de cada un dos nodelos-iiao £ indiferente, exis-fcindo uma inter-

—relagao entre os proprios nodelos. Assim, cono e 6bvio,cada

operagao £ def enida. por um produto e um conteudo e de igual

modo, um produto o sera por una operagao e por um conteudo

e um conteudo por uma operagao e um produto.

0 pensanento criador esta incluido no doulnio das ope

ragoes. Tratar-se-a
de una actividade de produgao: conver

gente ou divergente ?

A produgao convergente tende para a procura de una so_-

lugao unica para deterndnado problema, donde o conf ormdsiao
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da resposta.

A produgao divergente tende para a procura.de todas as

solugoes posslveis, para determdnado problema, donde a mul-

tiplicidade e a originalidade das respostas.

Com maior precisao, Guilford define do seguinte modo a

convergencia e a divergencia:

"No pensanento convergente, existe ge raiment e una con-

clusao ou una respostai considerada unica e o pensanento £

canalizado ou controlado por essa resposta. Nos testes re-

lativos ao pensanento convergente, a. cada item do tesle cor-

responde una resposta...

Por outro lado, no pensanento divergente, existe una

procura en varias direcgoes, o que £ particulamente evi-_

dente quando nao ha una solugao unica* Para a nedigao des—

tas capacidades, os testes a conpletar sao una necessidade".

Segundo a. sua teoria sobre a natureza da inteligencia

(1967), Guilford precisa a existencia de alguns caracteres

couuns a divergencia e a convergencia; ambas requerem in-

formagao e esta, por sua. vez, £ fungao da menoria e das in-

fomagoes novas procuradas pelo individuo.

Foca tambem ailgumas diferengas, nuito marcadas, entre es

tes dois processos de produgao:

Convergencia: Divergencia:

- restrigoes numerosas - restrigoes pouco nunerosas

-

procura limitada -

procura extensa

- criterios rigorosos e - criterios de aceitagao pou—

constrangedores co precisos, insistindo so

bre a variedadc e a quanti-

dade

No entanto, existe uma interacgao entre estes dois tipos

de produgao que, enbora nantendo cada una as suas caracte-

rlsticas propriag, dao a inteligencia dinensoes particula-

res»

0 pensanento convergente £ nedido atraves dos testes de

inteligencia enquanto que o pensanento divergente atraves



- 49 -

dos testes de criatividade.

Mas: "Se quizernos sondar o donlnio da criatividade te-

nos de ir parat etlem dos Unites do Q.I."

Utilizando testes de inteligencia e una bateria de tes

tes sobre criatividade, Getzels e Jackson dividen os indi

viduos en dois grupos: os criativos e os inteligentes. Na

anostragen utilizada para a experiencia efectuada no*ou-se

que, os criativos tinham un Q.I» abaixo da nedia e a© inte

ligentes, un Q.I. bastante acina da nedia, embora o nlvel

intelectual da totalidade da amostragem fosse bastante ele-

vado.

Embora estes individuos tenhan un Q.I. de nlvel diferen

te, anbos obteu os nesuos resultados nos estudos.

Torrance, Yamaaoto e Cropley, apos teren efectuado expe

riencias senelhantes nas com uaior nunero de individuos,

veu reforgar a teoria anterior, de Getzels e Jackson.

Alen disso, Yauamoto conclui que existe una relag-ao entre

a criatividade e os resultados escolares; e Cropley selec-

ciona quatro grupos de individuos:

1) criatividade elevada e Q.I, elevado.: AA

2) criatividade elevada e Q.I. baixo...: AB

3) criatividade baixa e Q.I„ elevado...: BA

4) criatividade e Q. I. baixo ...: BB

Se conisideraroos a
"

criatividade coootwmt^actor iaportasrte

na obtengac? de "bons resultados escolares, obtemos:

AA superior a BA e AB superior a BB

A hipotese e ainda conf irnada pela obtengao dos resul

tados seguintes (nedia do aproveitanento escolar)

Grupo AA : 69,6 e Grupo BA : 63,5

Grupo AB : 56,6 e Grupo BB : 51,9

Cheganos portante a conclusao que existe, na realidade,

una correlagao entre a: criatividade ou pensanento diver

gente, e a obtengao de resultados positives nos estudos.
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Getzels e Jackson ja tinhan reparado que os individuos

com Q.I„ baixo nao podiam ser, de nodo algun, criativos e

que a partir de un deteminado nlvel de inteligencia, a di

vergencia e a convergencia sao suf icientemente independen

tes para se diferenciarem.

Apos ter efectuado varias experiencias baseadas sobre a
IS*

nogao de liuiar, posta en evidencia por Anderson, Torrance

propoe o liuiar de 120 para o Q.I.; Yamamoto taubeu demons-

trou a existencia desse liuiar.

A inteligencia e a criatividade poden portanto estar re-

lacionadas acina do liuiar de 120 Q,I., nas abaixo deste, ar-

presentan-se cono variaveis independentes, Portanto:

— Q.I. inferior a 120 - inteligencia e criatividade em

correlagao

- Q.I. igual a 120 - sao exercidas as capacidades cria

doras, caso existen

— Q,I. superior a 120 - inteligencia e criatividade sao

variaveis independentes.

Podenos explicar a existencia deste liniar atraves da

seguinte hipotese: "0 pensanento divergente nao pode exer-

cer-se sen bases, necessita de un suporte que £ constitui-

do pelas infornagoes que o individuo pjrnazenou na sua me-

noria. A neuoria e un "reservatorio" de grandes proporgoes

ao qual o individuo vai buscar os neios para resolver os

problenas que surgen. Se o "reservatorio" se encontra va-

zio, o pensanento divergente nao existe, pois nao pode nas-

cer do nada. Nesta optica, o "reservatorio" so pode ser

preenchido atraves do exerclcio de un pensanento conver

gente qnie pernite ao individuo nanipular os conhecinentos

necessarios.

Donde a inportancia da inteligencia convene ional (£ as

sim que se passa a chanar g pensanento convergente), no

pensanento divergente".

Ha portanto que considerar necessarias, tanto as respos-

tas originaiis como as respostas concretas para fazer com
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que todas as capacidades dos alunos se desenvolvam.

Podemos considerar dois tipos de psicologos: os que ba-

seiam o estudo dos processos psicologicos na associagao es-

timulo -

resposta (o esquema S-R) e os que se interessan

pelas multiplas maneiras como os individuos recebem, produ-

zem, organizam e armazenam inforaagoes. Os prime iros ocu-

pan-se das teorias da aprendizagen e so por isso poen de

parte a natureza da personalidade, a ueuoria, etc. Os outros

baseian-se essencialnente nos processos do pensanento.

0 pensanento criador foi estudado pelos primeiros, a luz

do esquena S-R, Mednick, en termos associacionistas, define

o pensamento criador da seguinte forma: "0 pensamento cria

dor consiste em associagoes formadas, tendo em vista novas

combinagoes, uteis, ou respondendo a exigencias especlfi-

cas, 0 processo sera tanto mais criativo quanto mais afas-

tados forem os elementos pertencentes a nova combinagao".

Constatamos assim que, nesta definigao, foi introduzido

o criterio de utilidade.

Nuna teoria associacionista da criatividade, Mednick

propoe tres caninhos para atingir una solugao criativa:

- "serendipity": a conbinagao dos elenentos £ fruto do

acaso;

- sinilaridade: a conbinagao £ evocada pela siniliridade

dos elenentos;

- mediagao: a conbinagao e* provocads por media§oes de

elementos comuns.

Mednick preve ainda, diferengas individuals tais como:

- necessidade de elenentos para associar;

- hierarquia das associagoes: as associagoes de uoi in

dividuo organizan-se de forna hierarquica en relagao

a un deteminado estlnulo, as respostas serao mais ou

nenos afastadas das respostas esteriotipadas;

- nunero de associagoes: quanto naior for esse n\lmero,

nais posslbilidades tera o individuo de chegar a una

solugao criativa original;
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- influencia dos me*todos,adquiridos ou natos, utiliza-

dos pelo individuo para abordar um problema;
- escolha da resposta original: a conbinagao criativa de

elementos nao passa de umadas conbinagoes produzidas

pelo individuo.

Com base nestas consideragoes, Mednick elaborou un teste

de criatividade - o R.A.T. ou Renote Association Test, cujo

princfpio e o seguinte: solicitar ao individuo a associa-

gao dos elenentos (estlnulo) dados a fin de formar uma con

binagao nova, f ornecendo o elo de ligagao. Ou, dsr && indi

viduo os elementos (estlnulo) provenientes de associagoes

afastadas e pedir-lhe para encontrar o elo de ligagao que

ira permit ir a sua conbinagao, por exemplo:

tendo os tres estlmulos seguintes:

saude campo pasto

o elo de ligagao I casa, pois esta palavra aparece nas tres

expressoes; casa de saude,, ca3a de canpo, casa de pasto,

Apos una aplicagao pratica do R*A.T., Cropley chega a

conclusao de que a teoria associacionista da criatividade

e provavelnente inadequada.

Taft e Rossiter, apos estu#o e experiencias efectuadas

com o R.A.T. , os testes de criatividade de Guilford e o Q.I.,

concluem que o R.A.T. e ue teste de medigao da convergencia

e nao da divergencia,

Este teste foi sujeito, como se conclui das anteriores

citagoes, a varias crlticas.

De facto, se observarmos os itens do teste de Mednick,

concluiuos que:

- a resposta £ unica en todos os casos;

- nao e possivel saber qual a prodmctividade do indivi

duo, pois nao sabemos se este conseguiu encontrar a

resposta atrav£s<& um processo de divergencia seguido

de racioclnio, ou unicanente de um processo de conver

gencia;

- o teste basda-se nos conhecinentos de vocabulario que

o individuo tem.
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Se este teste for relacionado con o nodelo da inteli

gencia de tres dinensoes de Guilford, cheganos a conclu-

sao de que um dos blocos corresponde a, fluencia de asso-

ciagao, nas este bloco const itue una parte relativamente

reduzida da produgao divergente. A associagao e portanto

un modo, entre tantos outros, de produgao divergente, pelo

que, apesar da teoria associacionista nao ser isenta de fun-

danentos, apresenta inensas insuficiencias.

Uma teoria da Informagao parece estar mais ligada a uo

processo de produgao divergente.

Segundo Mucchielli ("Introduction a la Psychologie Struc

tural ft" ) , todo o ser vivo esta, nao so en relagao com o eeu

neio mas manten un debate constante con esse mesmo meio.O.

mundo exterior £ pernanentemente perspectivado, analisado,

inventoriado, a maior ou menor distancia e consoante un prazo

relacionado com os neios de que dispoe o ser vivo, para pro-

curar e tratar a infomagao. A infornagao e", desta forma,

codificada de um modo activo.

A atitude de um individuo para con o neio ambiente, £

soa atitude activa. 0 individuo deten portanto os meios prp>-

prios de apreender o nundo exterior, isto £i a idiossincra-

sia de cada individuo deternina ad formas de receber as in-

formagoes, de as organizar, de as interpretar em fungao de

toda a experiencia vivida no passado.

Bruner define um sistema.de codif icagao como um jogo de

categorias, nao especlficas, ligadas entre elas e conecta-_

das de maneira contingente. g a maneira individual de agru-

par e relacionar a infornagao respeitante ao universo, send o

este sistema de codif icagao constantemente sujeito a nodi-

ficagoes e reorganizagoes. •«-

BiriHier pxopoe ainda ttoa classificacao das fasraas indiii-

doais de arganizai" a infornagao em varias categorias.Estas

categorias, sao mais ou menos extensas consoante os indi

viduos, existindo categorizantes extensos e categorizantes

limitados.
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Por categorizantes extensos, entende-se aqueles que tra-

tan os dados que parecen nao ter relagao nenhuna entre eles,
como se na realidade tivessen.

Por categorizantes liuitados, entende-se aqueles que ne-

cessitau de una sinilaridade nuito grande entre os dados pa

ra os considerar cono ligados ou conectados entre eles, e

que tratan portanto esse conjunto de infornagoes cono se

nao existisse qualquer relagao entre elas*

A hipotese de que o pensanento divergente esta ligado a

extensao das categorias, foi confimada experimentalmente

atraves de um estudo efectuado por Cropley e das experien

cias de Wallach e Kogan.

Grande parte das inyestigacoea de Wallach e Kogan estao

relacionadas com o problema, da categorizagao e da sua con-

ceptualizagao no que se refere a, criatividade, Estes defi

ned a categorizagao cono un problena de preferencia para ca

tegorias extensas ou linitadas, e a sua conceptualizacao como

o conjunto das caracterlsticas relacionadas com a estrutu-

ra e a forma dos conceitos utilizados pelos individuos, quan

do estes tem de integrar varios conjuntos de estlnulos.

Para medir a extensao da categorizagao, Wallach e Kogan

utilizam um teste, que nao e mais do que uma adaptagao do

teste de Pettigrew. A analise destes testes, de conceptuali-

zagao sera feita de acordo com a classif icagao utilizada

por. Kogan e Moss, que consideram tres categorias de concei

tos, de tipo: descritivo, inferencial e relacional ou temaW

tico.

0 limite entre estas categorias esta pouco definido, pelo

que Wallack e Kogan utilizaram um terceiro teste, ja em-

pregue na medigao da criatividade, denominado teste de in-

tegragao tematica.

0 estudo destes tres testes, relacionados com a extensao

da categorizagao, parale lament e com o estudo dos testes de

criatividade e de inteligencia permitiu aos autores, as se-

guintes conclusoes:
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- a extensao da categorizagao encontra-se ligada a cria

tividade dos individuos, principaluehte no que respei-
ta aos individuos do sexo feminino;

- o numero de conceitos efectuados parece tambem estar

ligado a criatividade;
-

a categoria de tipo inferencial parece estar ligada a

inteligencia;
-

a categoria de tipo relaoional nao £ caracterlstica dos

criativos;

- trata-se sobretudo de um ©quillbrio entre os tipos in

ferencial e relacional; os nao criativos tem uma prog

pengao bastante acentuada para o tipo inferencial; en.

contrapartida, os criativos apresentan un certo equi-

llbrio na utilizagao destes dois tipos de conceitos.

As investigagoes efectuadas por Wallack e Kogan, no do-

nlnio da relagao existente entre a criatividade, a inteli

gencia e o nodo de pensar, e considerado cono un inlcio,pro-

netedor, abrindo assin, segundo os proprios autores, grandes

perspectivas aos investigadores.

Cropley por sua vez, con base en resultados obtidos nos

testes de criatividade, forna dois grupos de individuos: os

10 °/o nais criativos e os 10 $ nenos criativos. A analise dos

resultados obtidos atraves de un teste que permita a nedigao

da extensao da categorizagao nos individuos, indica una ten

dencia "bastante narcada: os individuos nais criativos sao

aqueles que obten os resultados mais elevados neste teste de

categorizagao.

De acordo con o exposto, podenos concluir que una das con

digoes inerentes ao pensanento divergente, £ a extensao da

categorizagao, ou seja, a capacidade de organizar a inforna

gao
- dados do nundo exterior - eu categorias extensas.

Cropley, poe en relevo as consequencias inerentes a estas

earacterlsticas:

- 0 tratamento da inf ornagao por categorias extensas, in

plica o tratanento de grandes quantidades de inforuaeoes*0
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individuo com caracterlsticas criativas e nais receptivo do

que o nao criativo, o que inplica a aceitagao da aventura:

arriscando enganar-se, coueter erros, parecer ignorante e

ser corrigido.

- 0 individuo de pensanento divergente, esta seupre pron

to a tentar a sua sorte, a experinentar "para ver cono e".

Este tipo de tratanento da infornagao e una das conpo-

nentes do chauado estilo cognitive, e esta estreitanente

relacionado cou a personalidade de dado individuo.

Investigagoes efectuadas no Institute do personalidade,

na California, mostraran que os estilos cognitivos dos cria

tivos, eran caracterlsticas. Na verdade, distinguen-se tipos

opostos, cono o individuo "ligado ao conceito" e o indivl-

duo"ligado a, percepgao". 0 prineiro, rejeita qualquer infor-

nagao vmda do exterior e que nao se adapte aos seus concei-

tos; o outro, pelo contrario, ajusta ©s seus conceitos: as

percepgoes, as infornagoes,

Existe outra distingao que opoe o "leveller", aquele que

£ nuito "agarrado" a certas categorias e o
"

sharpener" , que

ajusta constantenente as suas categorias as suas experien

cias.

Os individuos ligados a. percepgao e o "sharpener", sao nais

criativos do que os outros, o que nos leva a abordar una re

lagao entre criatividade e personalidade , Antes de passar ao

estudo deste problema, citareuos Maslow, pela distingao que

faz entre a criatividade que exige un certo talento - a cria

tividade dos artistas - e A CRIAIIvTDADE QUE £ SO*, REA1IZA-

QAO DO INDIVIDUO POR SI-PRdPRIO.

Os individuos dotados desta ultina forna de criatividade

sao nenos tluidos,ten nenos nedo dos outros, e deles pro-

prios, o que lhes pernite ACEITAREM-SE, COM MAIS PACILIDADE,

ASSIM COMO A REALIDADE.

No decorrer das suas investigagoes, Barron interessou-se

particulamente pelos individuos criativos.
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Baseando-se nun teste de criatividade, procedeu a forna-

gao de dois grupos: os 25 individuos mais criativos, e os

25 menos criativos. A analise das descrigoes do eonjunto dos

individuos, feita pelo Instituto da Personalidade, permit iu-

—Ihe definir os dois grupos:

- os individuos mais criativos estao seupre ben infor-

nados, e interessam-se pelos problenas fundamentals;

tem facilidade em exprimir-se oralmente e tem uma per

sonalidade ben vincada, iniciativa, sao enpreendedo-

res, energicos e tenerariosj.

- os individuos nenos criativos, sao conforuistas,apati—

cos, apagados, ten ideias rlgidas e convencionais, e

sao caracterizados pela banalidade.

Destas descrigoes, Barron conclui da validade do teste

enpregue na nedigao da originalidade. Mas, observando tam-

beu una relagao bastante narcada entre a originalidade e a

fluencia verbal. Apos estas ilagoes, Barron pergunta a si

proprio, se os tragos de personalidade acima nencionados,

nao estao nais relacionados con a inteligencia do que con

a originalidade.

Analisada a relagao existente entre un teste de eria>-

tividade e un teste de inteligencia verbal, Barron descreve

as conponentes nais caracterlsticas dos criativos: fluencia

ideiacional, inprovizagao, fluencia verbal, energia e "fa-

cilidade de integragao de variados estluulos". Esta descri-

gao corresponde, bastante, a categorizagao extensa descri-

ta; por Bruner.

Taylor, analisando esta nesna relagao, nenciona tanb&i

os tragos caracterlsticos dos criativos: hunor, fantasiaj

curiosidade, habilidade na reconstrugao das ideias, auto-

nomia, independencia, afirnagao pessoal, aceitagao pessoal,

ingenhosidade, e de un nodo geral una personalidade conplexa.
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Enbora as conclusoes derivadas das investigagoes efec-

tuadas nos E.U.A,, so possan ser aplicadas directanente e

na sua totalidade n© pais onde foran foruuladas, esta* expo-

sigao dos estudos efectuados sobre a criatividade demons—

trando ai sua conplexidade, serve de ponto de partida para

una teorizagao da criatividade, en qualquer outro pals.

A partir destes factos, ja experimentados e verificados,

podemos formular inumeras hipoteses com caracterlsticas

inerentes a situagao que nos pro porno s estudar, e tentar

concretiza—las atraves da sua aplicagao pratica, tendo em

conta uma observagao cuidada dos seus resultados.

Analisarei, de seguida, varias problemas que considero

de primordial inportancia, no que respeita a. aplicagao da

criatividade no ensino, de um. modo geral, e em particular

no domlnio da Educagao pelo Movimento.
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2.3*2. Liberdade, conunicacao e neio anbiente

Ja vinos, no estudo da criatividade efectuado por Carl

Rogers e que anteriornente referimos, que a criatividade

so ten validade quando concretizada nuna criagao observa

vel.

0 fac to de un individuo ter nuitas ideias de nada serve,

sobre o ponto de vista criativo, se estas nao foren exterio—

rizadas, devendo a educagao ter en conta este facto de pri

mordial interesse.

A verdadeira actividade criadora e facilmente reconhecl-

vel pois e insolita, proporcionando ao observador uma coisa

numca vista .

A actividade criadora do artista, constitui um enrique-

cimento para a Irumanidade, mas raramente avaliamos ate que

ponto a realizagao pessoal e original de uma criajiga con-

tribui para o enriquecimento do grupo, do ponto de vista

cultural bem como o seu poder de auto-educanao

0 criador af irma-se atraves da sua obra e rea,liza-se pe

la concretizagao do seu projecto. A obra, e para o criador

uma libertagao, na medida em que ao concretiza-la, pela sin-

tetizagao de um somatorio de esforgos, passa a transf ormar-

-se e a escapar aquele que a criou,dajndo lugar a fornagao de

novos projectos. £ atraves de um certo altruismo, aceitado

pelo criador, que este atinge a sua realizagao pessoal em

toda a sua plenitude „ 0 criador, tem sempre necessidade dos_

outros, para que o acto criatiaro chegue ao seu termo e atin-

ja o seu significado, o de comunicar com os outros atraves

da obra.

Podemos portanto destacar a importancia da actividade

criadora na sociabilizagao do individuo.

A criatiridade pelo simples facto de ser um elemento de

comunicagao, exige portanto um ambiente de liberdade. Na

realidade, a actividade criadora so se podera exercer ple-

namente nun clina aberto e liberal, independente de qualquer
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constrangimento externo, de natureza tanto material como

moral.

Alias, para criar, e necessario haver um mlnimo de in-

dependBacia economica pois e necessario ter tempo para "pro-

curar", liberdade de esplrito pela qual e condicionada e os

meios materials que permitam a sua concretizagao. Deste modo,

compreende-se nao ser o acaso o responsavel pela existencia,
na classe burguesa, de um maior numero de individuos cria

tivos, o que nao acontece nos meios operarios em que esse

numero se encontra praticamente reduzido a zero. A indepen-

dencia economica e,em certa medida,uma condigao de indepen-

dencia ideologica.

t, possivel repetir, reproduzir correctamentenum ambiente

isento de liberdade mas nunca inventar. Tanto nas ciencias

como na arte qualquer pressao tecnica ou ideologica, exerci-

da no intuito de orientar a actividade do inventor compro-

mete a procura e a qualidade da obra produzida.

Como e entao possivel explicar a necessidade dos dois

factores inerentes a criatividade; comunicagao com os ou

tros e necessidade de liberdade aparentemente contradito—

rios ? 0 contacto com os outros tem formas mais ou menos

institucionalizadas e a inclusao do individuo na sociedade

implica necessariamente uma limitagao da liberdade. Havera

algunia possibilidade de o individuo se manter livre e inde—

pendente embora procurando activamente relacionar—se com o

mundo e com os homens ?

Estes dois factores nao sao, dentro de certos limites,

contraditorios, embora numa primeira analise o paregam,umia

vez que o criador encontra no- contacto comi a sociedade e

na sua insergao no mundo, materia de reflexao e todos os

elementos de construgao por interm^dio dos quais ira concre-

tizar a sua acgao. No entanto, e absolutamente necessario

que nao haja pressoes exteriores que venham limitar a cons

trugao (como ja foi referido), e que o criador tenha von ta-

de e forga suf icientes para veneer a imcompreensao que o es-

pera, pois a originalidade sempre entrou em conflito com o
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conformismo da maior parte dos individuos. A luta para o

triunf o da verdade, e um dos aspectos diale'cticos da comu-

nicagao entre o criador e os outros.

Vimos portanto, que £ possivel a comunicagao na indepen-

dencia, e a liberdade total de expressao, sendo do maior in

teresse definir ate que ponto ira essa liberdade na criagao w

Ja sabemos que o criador enriquece a sociedade. Sucede,

no entanto que o acto criativo nao pode ser isolado na sua

essencia,da sociedade, desconhecendo dentro de que limites

ira essa invengao escravizar a humanidade.

Como ja vimos na teoria da criatividade de Carl Rogers,

existe "boa" e "ma" criatividade mas infelizmente so nos

podemos aperceber disso atrave's do resultado produzido. Ein

stein ao inventar a teoria da relatividade, fe-lo com pen-

smento construtivo, no entanto os homens serviram-se dela

para criarem engenhos destrutivos. A ciencia em si, nao po

de ser responsabilizada pela existencia da bomba atomica,

mas o homem £ o unico responsavel pelo uso que faz da ciencia.

Apesar de pormos de parte os problemas da criatividade

destruidora (nao por ignorarmos a sua existencia) devemos

ter em consideragao que qualquer obra no seu inlcio, pela

originalidade que apresenta entra necessariamente em confli-

to com o conf ormismo,mesmo se a sua utilidade £ legitime e

palpavel. Alem disso, se uma actividade criadora possui uti

lidade valida, esta nao pode servir de motivagao para Ihe

dar inlcio. 0 sabio bem como o artista devem libertar-se de

qualquer utilitarismo, devendo at! evitar pensar nos efeitos

que possa ter a sua investigagao. A procura da verdade, so

por si, deve ser motivagao suficiente para iniciar a acti

vidade criadora.

£ facto que a maior utilidade que qualquer individuo

possa dar ao mundo, e ser ele proprio. Deste modo admitire-

mos entao que qualquer criagao e valida; teremos entao de

aceitar os produtos de uma actividade destrutiva ?

Este problema foi, e sera sempre, de grande importancia
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na ideologia pedagogica, justificando a desconfianga e a

repressao das tendencias naturais, consideradas mas, na

crianga. A educagao consistiria portanto em formar uma se-

gunda natureza na crianga, transformando-a atravls de uma

sociabilizagao orientada na assimilagao de modelos morais

considerados validos pela sociedade.

Este conceit o pedagogico, tradicional parece esquecer ou

esquece mesmo que os homens sao o produto da sua educagao; e

que uma educagao baseada na repressao esta ligada ao compor

tamento imposto. Pelo contrario a confianga e a liberdade

sendo condigoes fundamentals para o individuo, favorecem o

desenvolvimento e a manifestagao do psiquismo so por serem;

necessidades fundamentals.

Este tipo de pedagogia foi experimentado por Rogers que

constroi a sua teoria baseahdo-se na ideia de que o individuo

# capaz de se orientar a ele proprio pois por um lado este

segue sempre as f ihalidades que Ihe sao proprias de maneira

a conservar-se e a enriquecer-se (tendencia actualizante) e

por outro lado por ser capaz de modificar ele proprio o seu

sistema de valores em fungao das suas experiencias pessoais

e das suas necessidades proprias (fungao reguladora) .

A teoria da criatividade de Carl Rogers, ja citada ante-

riormente, permite compreender a importancia dos factores

liberdade, comunicagao e meio ambiente,na criagao.

0 desenvolvimento do individuo so pode ser realizado em

relagao com outrem pelo que £ necessario que sejamos valori-

zados "incondicionalmente", para que a nossa personalidade

possa desenvolver-se harmoniosamente consoante as tendencias

pr5prias de cada um. Se os outros so valorizarem alguns as-

pectos do nosso comportamento, depreciando outros, a imagem

que temos da nossa pessoa 4 falsa, passando a estar em desar-

cordp connosco proprios. t necessario que o individuo se

aceite tal qual 4, com os seus sentimentos, aqui e agora. 0

papel do outro 4 portanto capital no desenvolvimento da pes

soa. Para ajudar o proximo a libertar-se, a conhecer-se £ ne

cessario aceitaVlo tal como 4 sem o julgar, aprovar e sem se
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identificar com ele, mas aceitando-o por empatia,

Assim, numa relagao conseguida, fundamentalmente nao di-

rectiva a pessoa reconhece os seus sentimentos e 4 capaz de

os expressar, pois esta situa-se nao em relagao ao passado
mas a experiencia que esta a viver em determinado momento,

Nestas condigoes, o aluno tem o desejo de aprender pois
este nao pode criar sem se criar a si proprio e vice-versa.

Ensinar sera portanto para o professor, ajudar o aluno a apre-

ender por si proprio em fungao das suas motivagoes pessoais.

Resumindo: para a crianga bem como para o adulto, a ac

tividade criadora 4 definida pelas obras produzidas, o que

inplica que a sua realizagao se efectue num clima aberto e

liberal de comunicagao activa com os outros, num meio rico

e estmulante para a sua sensibilidade e imaginagao,baseando-

-se antes do mais nas experiencias pessoais anteriormente

vividas.

2.3.3. Factores inerentes a. criatividade

Embora as condigoes externas, relacionadas com a liber

dade e com o meio ambiente, anteriormente citadas, sejam de

grande importancia, nao sao os u'nicos factores inerentes a

actividade criadora pois sucede que, em condigoes externas

identicas, ha individuos que tem atitudes criativas e ou

tros nao,

A criatividade e para Sillamy, como vimos no inlcio des-

ta segunda parte, "a disposigao para criar que existe em es

tado potencial em todos os individuos e em todas as idades,

estreitamente dependentes do meio socio-cultural. . ." .

Ora, se esta disposigao que todos os individuos tem em

estado potencial, nao for desenvolvida e como se ela nao

existisse, e portanto necessario faze-la passar do estado;

potencial a um estado de activagao eficiente, o que so po-

dera acontecer, atraves de uma educagao que corresponda em
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linhas gerais as condigoes expostas anteriormente.

Na realidade, os individuos criativos sao capazes de ope-

ragoes intelectuais nao existentes num individuo nao cria-

tivo ou em que a educagao nao soube tornar aficiente.

Com base nestas permissas podem ser formuladas duas hi-

poteses de investigagao:
-

a actividade criativa resulta da acgao convergente de

componentes psico-sociais que a ciencia pode identifi-

car;

- a educagao pode agir sobre essas componentes, cria-las,

activa-las ou desenvolve—las isto e, pode tornar o in

dividuo criativo. 0 individuo criativo deve encontrar

na sua actividade motivagoes suficientes para passar da

criatividade a criagao,

2.3*4. Inteligencia e criatividade

Do ponto de vista funcional, a inteligencia £ definida

como sendo a aptidao que determinado individuo tem para re-

solver problemas, apreender relagoes (factor que condiciona

o primeiro).

Toda a situagao a, qual o repertorio de respostas imedia-

tamente disponiveis num individuo, nao permitem fornecer uma

reacgao apropriada, e um problema. Esta definigao de Oleron

("L'intelligence" ) permite deduzir que a resolugao de um pro

blema, que e um acto de inteligencia, e tambdm um acto de

criagao em que o nivel de inteligencia deve influenciar o

poder criador.

Poram feitas inumeras experiencias, a fim de confrontar

ou relacionar a inteligencia e a criatividade, das quais in-

serimos em capitulo anterior (2*3.1. Investigagao nos E.U.A.)

relagoes detalhadas.

Da aplicagao de testes conclui-se nao existir qualquer re-

la gao entre a inteligencia global e a criatividade, existin-

do no entanto um element o de ligagao entre elas.
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Assam como fieemos distingao entre imaginagao reprodutora

e criadora, podenos tambem distinguir dois tipos de inteli

gencia: uma predominantemente concreta e sensorial, outra

abstracta e conceptual. Foram tambem isoladas nos indivi

duos criativos e nao criativos, formas particulares de in

teligencia, sendo essas que se relacionam com a criativida

de dos individuos.

As investigagoes de Guilford permit iram distinguir, ao

nivel operatorio da inteligencia dois tipos de actividade de

produgao: a convergente e a divergente.

Tendo este aspecto da criatividade ja sido exposto ante

riormente, considero desnecessario alongar-me nais neste as-

sunto enbora nao possa deixar de referir a inportancia que

die tera no canpo educative .

Se pretendermos former individuos criativos teremos de

desenvolver neles o pensamento divergente, o que nao inplica

que o pensanento convergente seja posto de parte. Pensamento

convergente e divergente sao fornas conplenen tares da inte

ligencia, una vez que o pensamneto divergente so pode ser

exercido quando fundamentado em dados materials que por sua

vez, sao adquiridos pelo pensamento convergente. Quando maior

for. a riqueza destes materials, quer em numero quer en varia-

gao, nais facilitado
e enriquecido sera o trabalho do pensa

nento divergente.

2.3.5. -Criterios de criatividade

Tendo sido destacada, a inportancia do pensanento diver

gente, 4 agora necessario conhecer as suas componentes psi-

quicas.

Investigagoes efectuadas permitiram identificar essas com

ponentes, o que fez surgir instruments proprios para a sua

medigao, que embora situados nos alvores deste dominie for-

neceram resusllaios que permitem um conhecimento cada vez

maior da actividade criadora e consequentes conclusoes pe-

dagogicas.
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Guilford e Lowenfeld efectuaram, experiencias identicas

aplicadas em domlnios diferentes; ciencia e arte respecti-

vamente. 0 que e importante ruferir neste caso e que as duas

experiencias foram efectuadas simultaneamente, sem conheci

mento previo, obtendo os dois autores resultados identicos.

A investigagao consistia, na procura dos factores mensu-

raveis que produzem as forgas criadoras no ser humano, ou

seje , as componentes do pensamento divergente.

Os resultados obtidos permitiram:

1) a descoberta de oito propriedades nensuraveis que dis-

tinguen os individuos nais criativos, dos nenos criativos e

dos nada criativos,

2) saber que as forgas criadoras, no dominio das artes e
_

das ciencias, estao subnet idas aos nesnos principios. Lftwen-

feld acrescenta ainda que esta conclusao e particularnente

inportante, do ponto de vista da educagao, pois sabenos que

ao desenvolver as forgas oriativas no dominio da arte estamos

simultaneamente a desenvolve-las no dominio da ciencia isto

e, no ser humano em geral.

As oito propriedades, sobre a criatividade postas em evi-

dencia por Guilford e Lowenfeld sao as seguintes:

D SensibJ.lida^_aos_problemas (equivale a faculdade sen-

sitiva'de Lowenfeld). i a sensibilidade as coisas e ao vivi-

do, que permite reparar nos pormenores, ver os inconvenien-

tes e registar o que I pouco vulgar ou ate extraordinario,

descobrindo as necessidades e os defeitos nas coisas e no

ser humano.

2) Faculdade_de_manter_um^
mani-

festando'a abertura e a fluencia de pensamento. A recepti-

vidade as ideias 4 a faculdade que um individuo tem em as-

sociar, em quantidade, as ideias correspondentes a detemi

nado objecto (por exemplo: quantas ideias surgem num indi

viduo quando v^ um tijolo ? ). • 0 numero de respostas pos-

siveis a um estimulo dado, 4 caracteristico num espirito

criativo.
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3) Mobil idade, ou poder de adaptagao rapida a novas si-

tuagoes, e de reacgao eficaz as modif icagoes. Neste caso,

a variedade das respostas continua a ser uma caracteristica

do espirito criativo.

^ Originalidade. Esta propriedade £ de um modo geral con-

siderada suspeita pela ordem social; £ para os psicologos

uma das mais importantes, entre as componentes do comporta

mento divergente.

5) Ap^dao_pj3ra_ transf orn£T_e_reconstruir1 chamada por

Guilford: faculdade de modif icar a fungao de um objecto pa

ra o tornar util segundo nova forma. £ a aptidao que um in

dividuo tem para se servir de um modo correcto e constante

do seu pensamento para transformar e estabelecer novas de

terminagoes dos materials, com vista a novas aplicagoes.

6) Analise_ou_faculdade pela qual o in

dividuo vai da percepgao sincretica das coisas a determina—

gao dos seus detalhes. Se analisarmos profundamente as dife-

rengas mais infimas, acabamos por descobrir a originalidade

e a .individualidade sem as quais nao existe qualquer relagao

sensivel, quer se trate do homem quer das coisas.

7 ) Sintese^c onjiderada_como_a_un^
com vista a formagao de um novo conjunto. £ a operagao que

consiste em juntar varios objectos ou ideias para lhes dar

um novo significado.

8) Organj.zacao_coe rente, atrav6s da qual o homem £ capaz

de hamonizar os seus pensamentos, a sua sensibilidade e a

sua faculdade de percepgao de acordo com a sua personalidade.

A economia e, segundo Lowenfeld, uma das leis fundamentals

da organizagao coerente:
"

Exprimir o maximo com os meios e

os esforgos minimos, de tal forma que nao haj a nada suplr-

fTLuc", 4 uma das regras essenciais da actividade criadora.

Sensibilidade em relagao ao mundo, fluencia c mobilidade de

pensamento, originalidade pessoal, aptidao para transformar as

coisas, espirito de analise e de sintese, capacidade de orga

nizagao coerente, perecem ser, na perspectiva actual da inves

tigagao, as qualidades fundamentals do individuo criativo; de-

vendo ser estas desenvolvidas na crianga, para que esta sendo

criativa se possa tornar criadora.
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2. 3 #6, Medigao da criatividade - Testes

Os testes de criatividade, sao o meio base de qualquer

estudo que se pretenda empreender sobre a criatividade, em

bora nao seja o unico. £ portanto da maior utilidade, o a-

puramento de um modo de medigao mais adequado e de maior

precisao. Investigagoes efectuadas por psicologos america-

nos indicam as linhas gerais a seguir embora reste ainda,

um longo caminho a veneer neste capitulo.

0 conteudo dos testes, £ dos pontos que parecem estar ja

estabelecidos embora sejam susceptiveis de alguraas variac?oes.

No que respeita a, aplicagao pratica dos testes, os traba-

Ihos de Wallach e Kogan mostram a existencia de alguns pon

tos de vista contradictories, consequentemente sujeitos a

■ubjectividade de cada autor. Assim, um deles pensa que a

resposta ao test©, de criatividade deve ser feita num tempo

limitado - donde a importancia atribuida ao factor rapidez

de produgao - enquanto que o outro considera que a criati

vidade so pode ser medida, de forma valida, quando o indi

viduo dispoe de tempo ilimitado.

A apreciagao dos resultados depende, em grande parte, da

definigao proposta para a originalidade. As definigoes podem.

ser muito variadas e a apreciagao dos resultados que dai ad-

vem, podem tornar-se muito dificeis de manipular. Ora, se

queremos testes de criatividade de facil aplicagao e de to-

da a conveniencia estudar o metodo de apreciagao mais rapido.

Os factores de civilizagao, sao da maior importancia no

dominio da criatividade pelo que os resultados verificados

nos E.U.A. nao tem validade quando aplicados noutro pais.

A validagao, continua a ser problema essencial. Wallach.

e Kogan criticaram este problema, apresentando uma solugao,

por sua vez susceptivel de ser criticada, pelo facto de a

definigao que dao de criatividade ser elaborada numa base

associacionista, justificada pela descrigao de individuos,

reconhecidos por todos como eminentemente criativos.
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Resta saber se nao havera outros modos de validagao possiveis.
Tendo em conta, as reservas acima mencionadas, os testes

existentes podem ser utilizados, pois apesar de imperfeitos,

tem grande importancia na investigagao ou na medigao do va

lor de determinado metodo pedagogico, por exemplo.

Apos, esta breve introdugao sobre os testes de criativi

dade e imperfeigoes que ainda contem, vamos enumerar e des-

crever os de maior aplicagao pratica.

a) Testes de criatividade de Guilford:

No is»delo de inteligencia de Guilford, a criatividade cor-

responde a produgao divergente. Os estudos efectuados sobre

este tipo de produgao, muito recentes,e em constante desea-

volvimento, permitiram determinar factores considerados da

maior importancia na criatividade, pelo que os referimos de

seguida.

- fluencia de palavras

- fluencia de ideias

- f lexibilidade espontanea

- flexibiliade sementica

- fluencia de associagao

- fluencia de expressao

- originalidade

Guilford acrescenta ainda, a sensibilidade aos problemas,

ou seja a capacidade que dado individuo tem em se aperceber

dos problemas existentes. Este factor nao esta incluido na

produgao divergente, mas na operagao de avaliagao.

Apresentamos seguidamente, a descriagao detalhada de cada

um destes factores 9 dos testes que Ihe correspondent

- Fluencia de palavras:

Este factor, posto em evidencia por Thurstone, refere-se,

como o nome indica, ao maior numero possivel de palavras a-

presentadas por determinado individuo sem ter em considera-

gao o seu significado.

0 teste que melhor avalia esta capacidade e o dos "sufixos"
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- escrever o maior numero de palavras, acabadas num deter

minado sufixo;

- escrever o maior numero de palavras, comegando e acaban-

do por determinadas letras.

Para estes testes, a saturagao no factor fluencia de pa

lavras, at Inge 0,50 a 0,60.

A importancia destes testes, esta no numer.. total de res

postas, sem qualquer restrigao, no que respeita a. originali

dade ou a, ingenhosidade.

- Fluencia de ideias:

0 individuo deve produzir o maior numero possivel de idei

as, sobre dado* objecto ou acontecimento. Por exemplo:

- teste das utilizagoes inabituais - escrever o maior nu

mero de utilizagoes, a dar a um tijolo.

— teste das consequencias - escrever todas as consequen-

cias que possam advir, de uma situagao em que as nuvens de-

sapareceram do ceu.

Nestes casos so e considerado o total das respostas per-

tinentes.

— Flexibilidade espontanea:

Para a medigao deste factor, utiliza-se o teste fias "uti

lizagoes inabituais", em que as respostas sao sujeitas a um

tratamento diferente. Enquanto que para a fluencia de ideias

se atendia ao numero total de respostas, para a flexibilidade

ha que considerar o numero cifle categorias diferentes, nas quais

podem ser classif icadas a resposta do individuo.

- Fluencia de associagao:

0 individuo, deve produzir o maior numero possivel de

sinonimos, para cada uma das palavras apresentadas. Guilford

considera um outro teste, para a medigao deste factor, -"o tes

te das imagens" (ou das figuras de estilo) -

,
em que o in

dividuo, tem que completar uma metaf ora dada.

- completar a metafora seguinte, com todas as palavras

diferentes, que encontrar:

Este homem e gordo como
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0 resultado e avaliado em fungao do numero total das res

postas.

- Fluencia de expressao:

Inicialmente este factor era considerado como pertencen-

te a produgao divergente de sistemas simbolicos.

Posteriormente, a equipa de Guilford elaborou uns testes

de conteudo unicamente simbolico, nao implicando qualquer

sistema semantic o. Os resultados obtidos atraves destes tes

tes, libertos de quaisquer relagoes com o sistema semantic o,

permit iram classificar a fluencia da expressao, na produgao

divergente de sistemas semanticos. Guilford interpreta da se-

guinte maneira a composigao das frases: "A organizagao dos

sentidos, ou organizagao semantica, e preponderante dorainan-

do a organizagao das estruturas sintacticas, considerando

ainda que na produgao de frases pequenas e simples, a orga-

mzagao das ideias e traduzida de urn modo muito automatico,

no que respeita a. organizagao sintactica e portanto, para os

individuos educados, a organizagao sintactica £ um problema

que passa para um segundo piano.

Para medir a fluencia da expressao Guilford utiliza os

seguintes testes:

Teste 1 - escrever combinagoes de duas palavras

Teste 2 - escrever combinagoes de duas palavras, sendo da-

das as primeiras letras de cada uma das palavras

Teste 3 - escrever combinagoes de quatro palavras

Teste 4 - escrever combinagoes de quatro palavras, sendo

dadas as primeiras letras de cada uma das pala

vras.

Da aplicagao destes testes, conclui-se que: naqueles em

que nao se apresentam restiricoes (letras dadas) o individuo,

forma as frases mais depressa do que as consegue escrever.

Por outro lado, quando se trata somente da combinagao de duas

palavras, otesteemuito
semelhante ao da fluencia de palavras

uma vez que a organizagao semantica se encontra muito redu-

zida.
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A descrigao deste factor, tornou-se mais longa pelo facto

de ser ainda pouco preciso, podendo unicamente constatar-se

a sua existencia, pelo que £ notorio a necessidade de novas

investigagoes,

- Originalidade:

Para este factor, e possivel utilizar os testes ja des-

critos, como o das "consequencias" ,
ou o das"utilizagoes ina

bituais". £ o modo de apreciagao dos resultados destes tes

tes, que permitira medir a originalidade.

No entanto, ha que ter em conta, o teste dos "titulos de

historias". £ apresentada ao individuo uma historia de al-

gumas linhas a. qual deve dar um titulo engenhoso e engrar-

gado. 0 tratamento dos resultados, ba;seia-se na engenhosi-

dade das. respostas, avaliadas por varios juizes.

- Sensibilidade aos problemas:

Relembremos que este factor nao esta incluido na produ

gao divergente mas sim na operagao de avaliagao.

0 teste mais adequado, a avaliagao deste factor e o da

"percepgao de problemas", em que se da ao individuo o nome

de um objecto vulgar e quotidiano, pedindo-lhe para que faga

perguntas interessantes e originais, relacionadas com o ob

jecto em questao.

b) Bateria_de_testes_de_Torrance:

Este conjunto de testes, foi elaborado com base na seguin-

te definigao de criatividade: a criatividade £ um processo

que compreende a sensibilidade aos problemas, descoberta dos

elementos ausentes, faltas de harmonia; sensibilizagao seguida

da identificagao da ou das dif iculdades, procura das solugoes

e formagao de hipoteses, seguida da experimentagao destas hi-

poteses e das suas solugoes, da sua modif icagao, se necessario

for, e finalmente da comunicagao dos resultados.

As diferentes provas que compoem a bateria, tentam medir

o melhor possivel, o conjunto do processo. Estes testes tem

de ser considerados como ponto de partida para a elaboragao
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de uma bateria mais apropriada ao problema. da criatividade

e sua medigao.

Nota: Esta bateria foi traduzida para franees, existindo

sob uma forma comercializavel.

- Descrigao dos testes:

A bateria compoe-se de dez provas: sete verbais e tres fi-

gurativas. Pode ser aplicada a grupos de 20 a 25 individuos.

Todas as provas sao efectuadas com tempo limitado, cinco ou

dez minutos,como nos testes de Guilford.

Provas verbais:

Jogo 1 - consiste em mostrar ao individuo, uma imagem bas— .

tante complexa, com base na qual deve fazer perguntas para

se informar da situagao representada na imagem. As perguntas

cuja resposta e dada pela imagem, sao consideradas como fal-

ta de pertinencia.

Jogo 2 - neste jogo pede-se ao individuo, para adivinhar

as causas da situagao representada na imagem, en^uanto que

as consequencias dessa situagao sao pedidas no gogo 3.

Jogo 4 - mostra-se ao individuo um objecto (um elefante

de ppeluche" por exemplo) e pede—se para enumerar todos os

melhoramentos ou transformagoes, que ache necessario para

tornar este objecto mais engragado ou mais divertido.

Jogo 5 - este jogo e identico ao teste das "utilizagoes

inabituais" de Guilford.

Jogo 6 - este jogo exige que o individuo faga perguntas

sobre um objecto.

Jogo 1-4 proposto ao individuo uma situagao, improva-

vel, tendo este de tirar dela todas as consequencias possiveis.

Esta prova e identica ao teste das "consequencias" de Guilford.

Provas figurativas:

1) composigao de uma imagem ou quadro a partir de uma for

ma dada(colorida) que o individuo podera colocar, numa folha.

na posigao que entender, Devera completa-la, acrescentar tra

gos e linhas a lapis, a fim de compor uma imagem original, in-

teressante que de algum modo relatara uma historia.
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2)^este teste, consiste em completar figuras. Sao dadasao
individuo dez figuras diferentes, compostas por uma ou duas

linhas direitas ou curvas, que o individuo deve completar
fazendo delas representagoes precisas, cu j o titulo Ihe sera

perguntado.

3) o ultimo teste consiste em dar ao individuo uma serie

de circulos, a partir dos quais, deve desenhar, acrescentando

linhas e tragos com uma imagem representativa, de um objecto
ou imagem, de cujo nome ou titulo Ihe sera perguntado.

Existem duas baterias paralelas, para os testes verbais e

para os figurativos. Os exemplos apresentados aqui foram ex-

traidos ora de uma ora de outra.

- Apreciagao dos resultados:

Para cada uma das provas, de uma bateria de testes de cria

tividade, e possivel elaborar tres modos de apreciagao dos

resultados.

a) fluencia; ( quant idade) - e o numero de respostas perti-

nentes dadas pelo individuo. Nao e facil avaliar conveniente-

mente a pertinencia de uma resposta. De um modo geral, 4 li-

cito eliminar as respostas que nao tem qualquer relagao com

a pergunta ou com o problema proposto.

b) flexibilidade (variedade) - e o numero de categorias

nas quais e possiVel classificar as respostas dadas.

Torrance, baseando-se nos trabalho s efectuados em rela

gao com a tecniEa do"brainstorming" definiu algumas catego

rias. Na prova de melhoramento de um produto, o produto pode

ser aumentado, diminuido, articulado, dividido, multiplicado,

constituindo cada um dos factores uma categoria* No teste das

"utilizagoes inabituais" Torrance elaborou tambem uma seria de

categorias, por exemplo: numa caixa de cartao, temos as; se-

guintes categorias - recipiente, decoragao, utensilio domes-

tico, brinquedos e jogos. Podemos desta forma estabelecer a

flexibilidade dos resultados, tendo em conta o numero de ca

tegorias. Esta, 4 uma indicagao sobre a rigidez, no processo

do pensamento divergente.
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c) originalidade (qualidade) - e o mais dificil de avaliar,
pois varia consoante a definigao dada ao conceito de origina
lidade.

Wilson^ Guilford e Christensen elaboraram tres me" to

dos, de mediagao da originalidade em fungao de tres defini-

goes diferentes.

1) A originalidade 4 definida como sendo a raridade de uma

resposta, num determinado grupo. A esta definigao de origina
lidade corresponde um metodo de medigao estatistica - todas

as respostas dadas, por todos os individuos, sao agrupadas
em cinco classes consoante a frequencia de nparigao. A dada

classe 4 dado um indice de frequencia entre 1 e 5 (indice 1

para o grupo de respostas mais frequentes, indice 5 para o

grupo de respostas mesnos frequentes). Cada uma das respos

tas, 4 depois afectada do indice de frequencia correspondente,

0 total dos indices, mede a originalidade de um individuo na

amostragem .

2) A originalidade 4 definida como sendo a capacidade de

produzir associagoes indirectas, de se aperceber das relagoes

existentes entre os objectos, vulgarmente afastados.

0 teste que corresponde a esta definigao 4 bastante pare-

cido com o R.A.T. de Mednick. As associagoes pedidas sao en

tre duas palavras solicitando ainda que o individuo encontre

um terceiro elemento de ligagao com os dois primeiros. 0 re

sultado final e o numero de associagoes feitas pelo indivi

duo.

Neste caso a originalidade e definida pela nogao de rela

gao, afastada e pouco aparente.

3) A originalidade pode tambem ser definida, como sendo a;

capacidade para produzir respostas de uma certa engenhosida-

de. 0 conjunto das respostas dadas pelos individuos 4 clas-

sificada em cinco classes, por tres juizes, segundo o grau

de engsnhosidade da resposta. £ assim atribuido um indice de

engenhosidade para cada resposta obtendo-se o resultado pela

soma dos indices obtidos em cada uma das respostas do indivi

duo.
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Os dados obtidos por Guilford e sua equipa, mostram

que os resultados deduzidos com base no indice de frequencia,

ou no indice de engenhosidade, sao os mais validos numa ba

teria de testes de criatividade, tendo no entanto a desvan-

tagem de exigirem um trabalho muito mais demorado.

Torrance, utiliza o indice de frequencia na sua bateria,
de testes: indice 0 para as respostas muito frequentes, in

dice 1 para as respostas menos frequentes e indice 2 para as

restantes respostas que nao estao incluidas nos dois primei-

ros grupos.

Cropley utiliza tambem indices de frequencia de 5 classes.

Este metodo, baseado na estatistica parece ser o mais a-

dequado e objective, pois reduz a influencia dos factores cul-

tura e civilizagao^ mesmo atendendo. a que muitas das respos

tas sao internacionais ou pelo menos comuns as civilizagoes

ocidentais.

Este metodo dos indices de frequencia, apresenta portanto

uma certa garantia de ob jectividad e e de validade, parecendo

no entanto reduzir a originalidade a uma, dimensao demasia-

damente limitada. Esta dimensao da criatividade, pela difi-

culdade que apresenta em ser definida concretamente, ira

ainda dar muito trabalho aos invest igadores, antes que con-

sigam chegar a resultados concretes.

- Conclusoes:

Convem salientar que estes resultados unicamente demons-

tram a presenga, ausencia ou o grau de presenga de uma capa

cidade existente no individuo, sem a explicar. Estes testes

permitem «bter resultados, que diferenciando os individuos,

nao fazem mais do que constatar um facto, so podendo portan

to servir de base a uma tentativa de explicagao.

Com os tres resultados obtidos, para cada uma das provas,

4 indispensavel elaborar um resultado final proveniente da

comparacao, dois a dois, dos tres resultados obtidos.Obteria-

mos portanto dois resultados compostos: f luencia-flexibili-

dade e f luencia-originalidade, podendo-se utilizar os dois

ou um so consoante as f inalidades em vista.
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°) 9.^iii^S_ios_ testes j_

- Valor prognosticado

No estado actual das investigagoes, 4 dificil dizer se

estes testes tem ou nao qualquer valor previsivel. Estes so

podem portanto servir-nos de diagnostico. Sera necessario

empreender estudos, como os que foram efectuados para o Q.I.

Seria necessario seguir os individuos, durante varias deze-

nas de anos para podermos avaliar o valor destes testes. As

investigagoes em curso, sao ainda demasiadamente recentes pa

ra chegarmos a tal conclusao.

- Problema da validagao

Este problema, ja abordado anteriormente, 4 importante

e exige estudos precisos. Wallach e Kogan sao particular-

mente severos para com os modos de validagao empregues.

Estes autores, encoram com certas reservas, os metodos

de validagao empregues por outros investigadores, como por

exemplo Torrance cuja validagao se baseia nos resultados,

fornecidos pelos proprios alunos,respeitantes aos seus co-

legas. Apesar da severidade das criticas apresentadas por

estes autores no livro "Modes de pensee chez les jeunes en-

fants" estas, sao construtivas abrinddonnvas perspectivas.

d ) Investigates de Wallach e Kogan :

No livro "Modes de pensee chez les jeunes enfants", pu-

blicado em 1967, Wallach e Kogan fazem uma analise perti-

nente dos trabalhos e dos resultados, ate entao obtidos pe

los psicologos.

Estes autores fazem uma critica aos investigadores, que

tendo feito experiencias sobre criatividade, a oposeram a

inteligencia sem fundamentos validos. Consideram-que, se

aceitamos a hipotese de uma dimensao particular que 4 a
_

criatividade, do mesmo modo aceitamos um factor G de cria

tividade semelhante ao factor G da inteligencia, de Spearman*

Acrescentao que o simples facto de falar em criatividade e

inteligencia, 4 afirmar a existencia do tal factor G no do

minio da criatividade.
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As criticas de Wallach e Kogan, dirigem-se especialmente
aos trabalhos de Jackson, e Getzels, de Torrance et de Guil

ford.

A principal critica que efectuaram dirigiu-se as corre-

lagoes entre as diferentes provas de um teste de criativi

dade que nao sao mais elevadas do que as correlagao entre

o Q.I. e a criatividade.

Apos terem posto em duvida a separagao feita entre a in

teligencia e a criatividade, Wallach e Kogan formularam uma

critica mais fundamentada e construtiva. Empreenderam uma

interpretagao associacionista da criatividade, baseada nos

trabalhos de Mednick e na sua definigao de criatividade.No

entanto, consideram (como ja foi dito anteriormente) que o

R.A.T. de Mednick esta relacionado com o pensamento conver

gente, pois a resposta do individuo £ sempre unica para cada

um dos itens do teste. Remedeam este defeito pedindo ao in

dividuo todas as associagoes possiveis, em vez de uma res

posta unica.

Por outro lado Wallach e Kogan utilizam tambem os resul

tados de Mednick, na relagao entre as taxas de produgao das

respostas e o fee tor tempo (para um tempo de produgao lirai-

tado, correspondem respostas menos originais, mas.talvez

mais numerosas). Wa.llach e Kogan, poem em duvida,' o^ fac

tor tempo; aplicando um teste de criatividade num tempo limi-

tado pode ter-se uma impressao falsa da criatividade de in

dividuo. Os autores preconizam portanto a liberdade total

isto e" : o individuo deve dispor do tempo que Ihe £ necessa

rio
,
• que implica algumas caracterlsticas particulates no

que respeita a forma de aplicagao dos testes. (atmosfera de

liberdade e de "relax"; ambiente de jogo; ausencia de qual

quer aj-usao a uma validagao - o que corresponde as preocu-

pagoes de Parnes e Osborn, in "L'imagination constructive"-)..

Por ultimo, se quizermos demonstrar a existencia de um

factor G na criatividade, deve existir uma correlagao entre

os resultados obtidos nos itens visuais e nos itens verbais.
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A este respeito Wallach e Kogan revelam as diferengas an

teriormente postas em. evidencia por Torrance: a nao exis

tencia de qualquer correlagao entre os criativos visuais

e os criativos verbais.

£ no processo de aplicagao das provas de criatividade

que Wallach e Kogan sao mais construtivos, donde as tres

criticas seguintes, efectuadas em relagao aos autores des

testes ja existentes.

- Os autores empregam sempre a palavra" teste" ;

- Tratam-se, em qualquer dos casos, de provas colectivas;
- Todos os itens das provas sao cronome trades, e os tempos

eoncedidos demasiadamiente pequenos.

(Relembremos que, para Guilford a rapidez de produgao 4 uma

das caracterlsticas da fluencia de pensamento, de associagao,

de expressao. . . )

- Experiencias efectuadas por Wallach e Kogan:

Para atenuar os inconvenientes acima citados, Wallach e

Kogan propoem:

- uma amostragem compost a, por 151 criangas entre os 10 e

os 11 anos (rapazes e raparigas). Segundo os autores, nesta

idade ainda nao existem diferengas nos estilos cognitivos;

Bendo estas criangas provenientes de um meio socio-economico

medio ;

- uma aplicagao das provas ef ectuada sob forma de jogo,

e com respostas orais;

—

provas de medigao da criatividade.

— Descrigao das provas:

a) Jogo da enumeragao (igual ao name-listing de Guilford,

mas com respostas orais) - o jogo e explicado pelo experi

ment ador por intermedio de um exemplo.

Numero de itens no jogo: 4

Dos resultados obtidos efectuam-se dois tipos de medigao:

1) Unic idade da resposta
- resposta unica entre as res

postas dadas pelos 151 individuos. 0 total das respostas u-

nicas dadas constitui o resultado de unic idade (Wallach e
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Kogan consideram este sistema tao valido como o do indice

de frequencia, alem do seu tratamento exigir muito menos

tempo) •

2) Naimero_de_respostas - numero total de respostas dadas

a, todos os itens.

b) Utilizagoes variadas - esta prova e identica a das "uti

lizagoes inabituais" de Guilford,

Numero de itens: 8

Esta prova e tambem apresentada sob a forma de um exemplo

dado; o modo de tratamento dos resultados e identico ao do

jogo anterior.

c) Semelhangas - esta prova corresponde ao R.A.T., embora

com algumas modif icagoes, e a fluencia de associagao de Guil

ford.

Numero de itens: 10

Mesmo processo e mesmo modo de tratamento dos resultados.

Apos estas tres provas de natureza unicamente verbal, se-

guemi-se dua.s provas visuais.

d) Significado* de "Patterns" - os "patterns" apresentara>-

se em cartolinas, cada um deles representa o esbogo de um

desenho.

Numero de itens: 8

Desta prova, tambem £ dado um exemplo; unicidade de res

posta e numero total das respostas sao o modo de tratamen

to destes resultados.

e) Significado' de linhas - sobre cada uma das cartoli

nas esta tragada uma so linha tendo varias formas. Nesta

prova nao 4 dado ao individuo qualquer exemplo.

Numero de itens: 8

0 modo de tratamento. dos resultados mantem-se o mesmo.

- Prova de medigao da inteligencia:

Wallach e Kogan utilizam, para efectuar esta medigao, o^s

sub-testes do Wechsler, o S.C.A.T. - atraves do qual £ felta

a avaliagao do que o individuo pode adquirir - e o S.T.E.P.

- atraves do qual e feita a avaliagao do que foi adquirido-.

Estes testes sao colectivos, e ja tinham sido aplicados por
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psicologos em estabeleeimentos escolares, anteriormente as

experiencias efectuadas por Wallach e Kogan.

— Resulta,dos obtidos:

a) Fi&elidade das provas de criatividade:

-

grau de correlagao entre duas metades dos resultados

totois obtidos, escolhidos ao acaso (split-half). Oito dos

dez resultados apresentam coeficientes de 0,80, e todos os

coeficientes ultrapassam 0,50.

-

correlagao entre os resultados de um item e a soma

dos resultados dos itens de cada prova. Os resultados apre-

sentam-se sob a forma de cinco quadros; 78 das correlagoes

nao descem alem de 0,40 e 71 das 75 correlagoes nao descem

al£m de 0,60.

Wallach e Kogan concluem que a f idelidade das provas e

satisfatoria, alem do que obtem uma f idelidade totalmente

satisfatorio no que respeita aos testes de inteligencia..

b) Correlagao' entre as provas de criatividade:

0 modo de tratamento dos resultados determinam duas medi-

coes para cada uma das respostas - unicidade da resposta, e

numero total de respostas -. Na totalidade das medigoes efec

tuadas, 43 das 45 correlagoes sao significativas a 0,05 e

41 sobre 45 a 0,01.

Alem disso, Wallach e Kogan nao assinalam qualquer diferen

ga notoria entre os resultados obtidos nas provas visuais e

nas provas verbais, pelo que concluem que a int ereorrelagao

das provas de criatividade est' nitidamente afirmada; 0' mes

mo sucede,naturalmente, no que respeita aos testes de inte

ligencia.

c) Correlagao criatividade-inteligencia:

Nenhuma correlagao ultrapassa 0,23. 10 das 100 correlagoes

sao signif icativas para os testes do inteligencia.

d) Conclusao:

Partindo dos facto-s seguintes:

- 10 medigoes relatives a criatividade encontram-se em cor

relagao elevada (me*dia.: 0,4);
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- cada uma das 10 medigoes relatives a criatividade, tem

um grau de f idelidade satisfatorio;
- 10 medig0es relativas a inteligencia estao em forte cor

relagao (cie*dia:0, 5) ;

- cada uma das 10 medigoes relativas a inteligencia, tem

um grau de f idelidade satisfatorio,

Wallach e Kogan concluem que a criatividade existe como di

mensao psicologicamente independent e da inteligencia (cor

relagao inteligencia-criatividade: 0,1).

Apos terem comparado os resultados obtidos, os autores

chegam a conclusao que nao existe qualquer diferenga rela-

cionada com o sexo do individuo.

Partindo dos resultados obtidos anteriormente, os auto

res, f ormam ainda grupos de individuos. inteligentes-criati-

vos e de individuos inteligentes-nao-criativos.

Estas conclusoes fundamentaEU-se em bases estatisticas

solidas e a separagao entre a inteligencia e a criatividade

parece estar fortemente estabelecida. Note—se, no entanto,

que e unicamente o modo de aplicagao das provas de criativida

de, e nao as provas em si, que diferenciam os estudos efec

tuados por Wallach e Kogan dos dos seus predecessores.

De facto, no que respeita as provas visuals, os testes

efectuados por Torrance parecem ser preferiveis aos de Wal

lach e Kogam pois, nos testes destes ultimos autores, so os

estimulos sao visuais sendo as respostas verbais; enquanto

que, nos testes de Torrance, tanto os estimulos como as res

postas sao visuais.

No entanto os resultados obtidos por Wallach e Kogan sao

impressionantes pois trata-se do estudo mais preciso,mais

profundo, e estatisticamente o mais valido, que foi ate" hoje

efectuado no dominio da criatividade.

Na realidade se quizermos pxoceder a medigao das capaci-

dades intelectuais de um individuo, teremos talvez de consi-

derar (como ja o sugeriu Landsheere) dois tipos de baterias

de testes correspondendo a determinadao de dois Q.I.: um se-
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ria o> Q.I.C. - quociente de inteligencia convergente - cor-

respondendo aproximadamente ao- Q.I. tal como o hoje, e o

outro o Q.I.D. - quociente de inteligencia divergente. 0

conjunto Q.I.C. e Q.I.D. darnos-ia entao, uma ideia menos

limitada da capacidade intelectual de um. individuo.
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2.4. A crianga e a criatividade

A crianga e criativa por natureza. Se observarmos uma

crianga a brincar, verificamos que a sua espontane idade na-

da tem que ver com a atitude de um adulto, ja marcado pela

acgao constrangedora de um ambiente repressivo.

Alem disso, existe uma diferenga fundamental entre a ac

tividade da crianga e do adulto. A actividade da crianga

baseia-se totalmente no jogo, na espontaneidade e na cria

tividade, enquanto que o adulto pode muito bem viver sem

inventar.

Na realidade, os actos vulgares da vida de um individuo

podem ser executados sem qualquer forma de actividade cria

dora no dominio das ideias, das formas ou dos comportamentos.

Os miodelos e as receitas que constituem a sua experiencia

pessoal, a, renovagao constante das informagoes e o apareci-

mento de novos modelos que estas comtem e impoem por suges—

tao, sao de longe suficientes para resolver qualquer pro

blema simples que surja fora do ambito da rotina quotidiana.

0 mesmo nao sucede com a crianga, pois esta, tem uma ne

cessidade biologica de actividade criadora. Enquanto que,bio-

logicamente, a actividade do adulto e considerada de manu-

tengao, a da crianga e de desenvolvimento, pelo que se encon

tra orientada na sua totalidade para a construgao da pessoa

por si propria.

£ precisamente esta necessidade vital de crescer,faEeiJido

com que tudo o que a crianga empreende se dirija para o fu

ture, que da a actividade criadora da crianga o seu verdadei-

ro signif icado biologico.

Portanto, se a crianga e por natureza criativa, tudo deve

ser feito de modo a encorajar estas possibilidades de cria

gao, pois a satisfagao desta sua necessidade e absiolutamente

indispensavel &o seu desenvolvimento harmonioso.

Como ja vimos anteriormente, a criagao e spontanea nao sur-
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ge a partir do nada; 4 pelo contrario, o resultado de um

trabalho complexo e muitas vezes inconsciente. A imaginagao

da crianga trabalha com dados vindos do exterior, do real,

qiue organiza, combina, transf orma de modo a realizar um pro-

jecto pessoal expYimindo o seu mundo interior. A criagao, e*

pois na infancia, o resultado do jogo dialectico da observa-

gao motivada e. da imaginagao espontanea. 0 pensamento con

vergente, bem como o pensamento divergente sao inseparaveis

e tem um grau de perticipagao identico no acto criador, Tudo

isto 4 logico, partindo do principio que o processo criador

vai conseguir atingir a sua final idade -

a criagao - sem ser

portanto interrompido ao longo do seu percurso, deixaiado mor-

rer a informaeao ao abandono por falta de exploragao. 0 pen

samento divergente, ou seja o pensamento que permite a cria

tividade, deve ser vivo e activo na crianga,o que esta unica

mente dependente do seu modo de formagao e sobretudo da in—

tervengao directa ou indirecta do adulto.

0 meio humano e material, que rodeia a crianga 4 elemento

primordial no desenvolvimento da sua criatividade.

As suas criagoes sao geralmente inspiradas nos modelos en-

contrados no mundo real, ou pelas directives recebidas do

adulto o que permite verif icar que so a partir do momento em

que a existencia do outro 4 manifestada atrave*s do jogo, 4

que este se torna para a crianga elemento de verdadeiras cria

goes.

Aos jogos funcionais, que sao para a crianga a manifestagao

das suas fungoes e o meio de manifestar e verificar a exten

sao das suas possibilidades, sucedem-se os jogos de realida

de ou de ficgao, em que a crianga se relaciona com o mundo

atrave*s dos objectos ou dos brinquedos.

So quando a crianga, se conseguir libertar destes jogos de

pura ficgao e que esta sera capaz de verdadeira criagao, isto

partindo do principio que a criagao 4 algo valido e existen-

te.

£ portanto, so na fase posterior, a dos jogos de expressao,

que a crianga se tornara realmente criadora.
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Os jogos de expressao, sao aqueles que tem por base o ges-

to, a palavra, o desenho, e nao sao possiveis sem a presenga

de outro ou de outros individuos, pois a expressao exije ne

cessariamente um espectador ou uma testemunha.

Inferiorizada no dominio dos conhecimentos e da compre-

ensao te"cnica, a crianga compensa estas insuf iciencias atra

ves da sua imaginagao . Nr> entanto, a, crianga necessita de

uma adesao externa e da presenga do adulto, para a realiza

gao das suas criagoes, por mais simples que sejam.

A criatividade deve conduzir necessariamente, a criagoes

de formas que exprimam as intengoes do criador, numa lingua-

gem acessivel.

Sucede que, aite entao, a pedagogia tradicional so se pre-

ocupou com as qualidades de receptividade e do poder de quan-

tidade de absorgao da crianga, a fim de assegurar a sua for-

magao. Num conceito actual de pedagogia, a aptidao da crianga

a, expressao e a qualidade do que exprime constituem preocu-

pajgoes fundamentals, de tal modo que na escola activa a crian

ga executa trabalhos de expressao oral ou escrita, plastica

e corporal, de acordo com o"programa" baseado numa pedagogia

global datexpressao e da comunicagao.

A expressao emocionaJL, de natureza f isiologica e a forma,

mais primitiva de jogo de expressao; 4 um reflexo simbolico

dos sentimentos,, das sensagoes vividas pelo individuo, quer

sejam manifestagoes de medo, alegria ou colera. Nesta forma

de expressao primitiva, que e aparentemente a menos elabora-

da, o jogo dialectico entre o individuo e a sociedade ja se

encontra presente.

Se se tratar portanto, de uma expressao criadora, esta re

lagao dialectica, entre o individuo e a sociedade, sera gran-

dement e intensif icada.

No que respeita a educagao, e necessario distinguir os

mod«s de expressao em relagao com o seu conteudo, consoante

o que £ expresso ,
devimdo ter em conta se a sua origem e

individual, pessoal ou colectiva, social.

Portanto, tudo quanto pertence ao mundo interior da cri-
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anga deve ser exteriorizado, passando da criagao imaginativa

para uma criagao existente. A expressao criadora 4 portanto

a finalidade normal e necessaria da acgao criativa,

Atraves dos jogos de expressao, 4 estimulada a assimilagao

assim como a acomodagao do individuo ao mundo, satisfazendo

a necessidade de transfer, do seu mundo interior para outrem,

para por sua vez receber novas inf ormagoes.

Qualquer expressao autentica, deve ser naturalmente moti-

vada isto e,deve responder a uma necessidade interna. Como

ja vimos na primeira parte do nosso trabalho, nao existem ao-

tos gratuitos e portanto todo o acto humano e necessariamen

te motivado. Existem motivagoes verdade ira ou de origem in

terna e motivagoes failsas ou de origem externa. Uma motiva

gao, deste ultimo tipo, nao tem qualquer valor formativo pois

e estranha a propria natureza do acto a ef ectuar, nao per

mit indo qualquer expressao da parte do individuo e muito me

nos uma expressao criadora.

0 individuo so se exprime, quando tem algo para dizer isto

e se se sentir motivado para comunicar e se possuir meios

tecnicos para o fazer. A motivagao interna, natural na crianga:

corresponde a necessidade de concretizar o seu mundo interior

nas formas que mais Ihe agradarem, isto e respondendo a

sua satisfagao pessoal, em que os outros, tem um pa. el im-

"poirtante na. medida que assisted as suas manifestagoes.

Este tipo de motivagao, partindo do interior da crianga,

so podera concretizar-se se esta se encontrar num clima que

permiita a liberdade de comunicagao. A existencia dg tal clima

e condigao necessaria mas nao suficiente para o desenvolvi

mento da crianga. na sua plenitude, pois aer-lhe-a dada pos-

sibilidado de proceder a sua propria realizagao e formagao.

Um tipo de relagao com os outros, aberta e amistosa que

proporcione a seguranga de que a crianga necessita, parale-

lamente com a liberdade de expressao sao tao indispensaveis

para a saude mental da crianga como o ar, a alimentagao e a

alegria de viver o podem ser para a sua saude fisica.

A liberdade de comunicagao entre a crianga e os que a ro-
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deiam sao estruturas de base que devemos encontrar nao so na

escola como na familia, nos pequenos grupos e nas relagoes
entre os individuos. 0 meio em que a crianga vive, necessi-

ta ser rico e suficientemente absorvente de modo a despertar
nela o gosto por novas experiencias, que devem sersempre rea-

lizadas na sua plenitude; ora isto so e possivel num ambien-

te em que a crianga saiba que podera mostrar aos outros o

produto da sua actividade criadora, o que fara com que ela

se sinta encorajada na continuagao das suas experiencias.

Quando a crianga , nao tem o direito de expressar o que sen

te ou pensa com toda a espontane idade, nem de fazer o que en-

tende, na medida em que nao seja contrario a sua seguranga.,

o seu desenvolvimento harmonioso esta em risco isto e, para

se compreender a si propria e necessario que a crianga se

sinta compreendida. Esta compreensao depende totalmente do

adulto.

Para que se estabelega um clima de comunicagao e liber

dade na relagao crianga—adulto, e necessario que exista uma

certa empatia baseada numa opgao feita pelo adulto ou mais

propriamente pelo educador, que se traduzira na aceitagao

da crianga como crianga que e, mantendo com ela uma relagao

de aO-ulto. So neste tipo de relagao, a crianga encontrara um

tipo de comperagao, o que permitira compreender-se melhor a

si propria, pelo fact« de manter um tipo de relagao real com

o mundo. A crianga nao necessita que o adulto faga o papel de

crianga, mas precisa que o adulto seja para ela um modelo com

o qual se compara continuamente, sendo este tipo de inter-re-

lagao constante entre a crianga e o adulto, que permite o seu

crescimento, no verdadeiro sentido da palavra.

Tanto a crianga como o adulto, devem ter o direito de serem

autenticos, de escolher livremente os modelo s que correspon

ded a sua personalidade, o que nao constitue so por si a ba

se de toda a educagao positiva, mas e a condigao necessa

ria a qualquer progresso future.
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2.5. A sociedade contra a criatividade:

Ja vimos como a crianga 4 criativa. A criatividade solici-

tada e estimulada pela vivencia adquirida ao longo do desen-

volvimentp global do individuo, deveria dar origem a grande

numero de espiritos inventivos, originais e engenhosos de que

o mundo tanto necessita.

De facto, o numero de sabios existentes no mundo actual e

maior do que ?m qualquer outra e'poca, o que nao permite con-

cluir que os homens de hoje sejam qualitativamente mais cria

tivos. Estes criadores, devotados a. ciencia , tiveram simples-

mente a sorte de viver com os meios materials suficientes pa

ra a sua existencia, o que Ihes deu a possibidade de desen

volver a sua criatividade, bem come o terem sido preservados

do modo de vida comum a. maior parte dos homens em que as poten

cialidades criativas sao abafadas ou mesmo destruldas pelos

condicionamentos a que um individuo foi submetido ao longo do

seu desenvolvimento, vivendo resignado num mundo subjugado pe

la unif ormidade , conformismo e monotonia.

2.5.1. A familia contra a criatividade

fi no E«io familiar que a crianga tem as suas primeiras

relagoes com os outros e consequent emente com o mundo que a

rodeia.

Nao chega que os paisr admit am que a crianga £ um ser

tfivo com necessidades proprias de actividade e aovimento, que

traz um mundo de riqueza e que tem uma mental idade propria

dora o seu egocentrismo, o seu gosto pelo misterioso e pela

ficgao; e necessario que estes saibam esperar que a crianga

ultrapasse essas fases e dai tirem as necessarias conclusoes

sobre o modo de a educar.

Ora, neu todos os pais estao em condigoes de tomar esta
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atitude face a educagao dos seus filhos, pois para isso 4

necessario que eles tenhara ultrapasaado a sua propria alie-

nagao e este jam suf icientemente libertos para nao fazeremi

do filho um objeoto proprio, nem o tratarem como tal.

Mas, a historia dos pais e um circulo vicioso. Nasceram

num mundo hierarquizado' em todos os dominios, onde todas as

relagoes sao as de superiores que tomam decisoes, e de subor-

dinado^i que as executant. Como o mundo tem de ser constituido

por sistemas estaveis, admice-se, por hipotese, que os superio

res tem o seu poder legitimado pelas qualidades que detem e

que 4 justo e normal que o subordinado sofra as consequencias

que possam resultar do facto de nao corresponder aquilo

que se espera dele.

Este tipo de relagao superior-subordinado esta bem paten-

te no adulto, quando este se torna pai; isto £,. quando Ihe e

concedido pela natureza esse estatuto social, alem do presti-

gio e da autoridade moral que Ihe 4 ainda atribuida. Este tipo

de estatuto social, hierarquizado e baseado numa ausencia de

igualdade natural, conduz par necessidade a legitimagao do

poder e da autoridade do adulto, pois este detem as nomas a

transmitir, o que Ihe permite exigir da crianga obediencia e

submissao.

£ por causa desta relagao crianga-adultc, que a crianga

vai comegar a duvidar da sua es poutane idade e d, tudo quanto

ira sair das nomas impostas; assim como ira aprender a pen-

sar pelos outros, a nunoa fazer o que Ihe 6 proibido e a es-

perar a autorizacao par., fazer c que Ihe e permitido, a fugir

das suas iniciativas proprias com receio de as ver mal inter-

pretadas, A crianga passa, portanto, a interprctar o papel de

um personagem no qual nao aonsegue conhecer-se nem reconhecer-

-se ao longo da vida.

0 que £ mais curioso, 4 que o adulto ja foi crianga e, por

tanto, ja passou por tudo isto. Mas, este parece ter eaquecido

as suas amarguras e tristezas, pois em vez de proporcionar

aos seus filhos a possibilidade de viver uma infancia diferen

te da qjne ele pr6prio viveu, vai criar para os seus filhos

uma situagao identiaa. Isto s6 demonstra a importancia das
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traumatismos recebidos em crianga, que acompanham o individuo

ao longo de toda a sua vida e estao presentes em todas as

suas acgoes, se este nao tiver oportunidade, ou nao conseguir,

libertar-se de toda essa forma de vida a que foi submetido.

Nestas condigoes, nao podenos fiaar admirados pela falta de

critividade do adulto, Muitos sofreran as influencias de um

pai autoritarlo, outros de um pai demasisdaaente pa ternalis-

ta, outros ainda de uma mae super protectora; e claro que to

das estas atitudes exageradas, num ou noutro aspecto, dos pais

em relagao aos filhos vao ter consequencias que se irao pro-

longar ao longo da vida do individuo.

Sendo a crianga vitir.a de tais sistemas educativos, nao po-

demos falar em criatividade nem ,.m espirito inventivo, pois

esta foi habituada a nao se mostrar tal qual era e, acostuma-

da a inibigoas de toda a especie. Timida, ignorando as ale-

grias da fantasia, apavorada pela ideia do decconhecido e pe

lo medo de sair das nomas impostas, a crianga torna-se a pou-

co e pouco uma m-'quina de repetir gestos aprendi..;os, entrando

deste modo no mundo conformist a dos adult os.

A educagao familiar 6 u.j acto capital na vida da crianga.

Pois, nao so a natureza das relagoes adulto-crianga existentes

na familia influenciam todo o futuro dos j ovens, mas tambem

a forma dada a estas relagoes reconhecidas pela colectividade,

influnciam igualmente a propria forma das relagoes da crianga

com a sociedade. A imagem que a crianga tem do pai transfor-

ma-se em mito, e esta imagem do ser omnipotente vai determi

nar a imagem do professor, do patrao ou de qualquer superior.

Vimos que uma das condigoes indispensaveis ao desenvolvi

mento da criatividade, nao so na crianga mas tambem no adul

to, era um, clima favoravel a uma comunicagao livre. Como ti-

vemos ocasiao de verificar, o ambient e familiar a que atras

nos referimos, nao 4 de maneira nenhunaaEBQiente propicio ao

desenvolvimento da criatividade na crianga.
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2.5.2. A escola contra a criatividade

Se o meio familiar ja nao era propicio a f ornagao de in

dividuos potencialnente criadores, tambem nao podenos contar

com a escola para corrigir essa tendencia, pois esta pelo

contrario, aumenta-a ainda mais.

Podenos retratar da seguinte maneira a pedagogia tradicio-

nal que £ ainda hoje aplicada ao nlvel de quase todo o ensinos

assim como o lugar da criatividade na escola.

"A pedagogia tal como foi codif icada - magistralmente, alias

- no se'culo XIX, £ baseada sobre a iniciagao, portanto, sobre

a imitagao e a transmissao" . Landsheere

...0 professor transmite conhecimentos; a crianga e avalia-

da atraves da restitui^ao desscs conhecimentos... o professor

nunca espera obter a saida mais do que forneceu a entr&da.

"0 alano torna-se o objecto do professor; e aquele a quern

£ preciso fazer engorgitar o saber, fazer progredir segundo

escaloes pre*-estabelecidoG pela escola. A crianga e vista atra

ves de lances de luz enevoada, £ dividida num mosaico de fun-

goes que o professor acha aeha ter o dever de tornar reluzen-

te... a crianga 4 fragmentada, dividida en partes, cuja pro-

jecgao encontranos na caderneta escolars ortografia, aritm^ti-

ca, leitura, etc. . ..", -

ourry

...0 aluno 4 fragmentado, dividido em partes, mas 4 tambem

ao alun© que se proibe. . .

"Os pedagogos tem tendencia a construir o seu sistema ba-

seando-se na sua interdigao. Consagram grande parte da sua

arte em fazer respeitar os sentidos proibidos da cultura." -

- Tardy,

32 ainda ao aluno que se impoe...

"0 erro do pedagogo, de tipo usual, 4 nao duvidar da sua

pessoa. Detentor da verdade, este tem cono unico proposito

i:.ipor essa nesna verdade aos outros, atrave*s das tecnicas nais

eficazes..." Crusdorf.



- 93 -

"A pedagogia e centrada sobra a imitagao
"

Landsheere

"A imitagao 4 um suicidio" Emerson

A criatividade tem muito pouco lugar no ensino tradicio-

nal, onde £ quasu totalmente- ignorada... nao so ignorada, nas

abafada.

"A imaginagao nunca deixou de ser alvo de perseguigoes"-
- Tardy.

A^ pedagogia ocidental, tradicional, nao abriu as su&s por-

tas a inaginagao. . .

...deixar as portas abertas a inaginagao 4 deixar ao aluno

una certa liberdade de expre 3sao.

. . .A palavra 4 um meio de expressao priveligiado, mas exis

tem tambem o desenho, a danga, as artes, a mimica, os textos

escritos.

A escola tradicional 4 a escola do silencio.

...fala-se, mas e "a palavra de outrem que e repetida de

un nodo nais ou menos feliz, aprendida, recitada, por vezes

percebida, na maior parte dos casoa, esquecida" . Ourry - Vas-

quezn

"A prime ira preocupagao do reeducador e desembaragar-se

da situagao escolar classica, considerada obstaculo para a

comunicagao" ,

"0 binario pergunta-resposta (habitualmente usado na aula),

nao pode ser chamado conversa, isto e, dialogo ou uma troca

entre dais ou varios seres por internedio da palavra".

0 ensino e a grande forga de dissuasao da palavra. £ a re

pressao continua deste meio de expr&ssao, e o reflexo do aba-

famento de qualquer Jniciativa da parte do aluno, do recalca-

mento da criatividade."

Portanto:

"A escola tradicional e escola de imitagao, escola do si

lencio, escola do conformismo"

"A escola de amanha deve, portanto, aesenvolver o maxim o

de originalidade, de personalidade, de espirito politico nao

so no interesse do individuo, mas de toda a coleetividade" -

- Clausse
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Lias, porque e abafada a criatividade?
- Atitude do professor a faCe aos alunos criativos:

...Os alunos de Q.I. elevado sao nais desejados pelos pro
fessores do que oas alunos mais criativos, enbora tenham o mes-

mo aproveitamento. escolar.-
- Cono explicar eeta atitude dos professores perante os in

dividuos originals, nao confornistas e criativos?

... A criatividade 4 dificil de suportar. Nuna aula, o alu

no criativo aparece nuitas vezes cono uma aneaga para a dis-

ciplina e a ordem. 0 aluno perguntador e um. elemento pertur-
bador e turbulent o,, desorganiza a aula. A pergunta constitui

uma aneaga para a aula do professor... assim cono una pertur

bagao do seu conformismo; pois percorrer o cauinho da vida

significa conformar-se ao comportamento d n nabria.

Alem do que:

"0 que e criativo nao pode ser comparado, pelo que faz cor-

rer de riscos. 0 que nao £ repetido nao pode ser avaliado nem

codificado" - Dotto

Isto constitui grande problematica para o professor, assim

como:

..." sou o professor, transmito aos alunos metodos de tra

balho que considero validos por variadissimas razoes e que

devem, portanto, utilizar; doutra forma, qual seria o meu pa-

pel?"

has: "A PEDAGOGIA CONSISTE Ell FAZER C 01 1 QUE, AQUELE SOERE

QUEI' ESTA SE SXERCE,DEIXE DE PRECISAR DAQUULE QUE A EXERCE" .

Deterninada ideia sobre a pedagogia, a personalidade de um

determinado numero de professores, as condigoes de trabalho,

sao algumas das causas do constante abafamento da criatividade

nas eecolas tradicionais.

Temos de reconhecer que e dificil. aceitar e favoracer o dc ■

senvolvimento deese espirito de criagao. Paralelamente, para

os alunos, e mais facil a aula em moldes tradicionais do que

a aula baseada na criatividade. Pa realidade £ incontestavel-

mente mais facil deixar-se conduzir do que conduzir-se a si

proprio quando nao se esta habituado a faze-lo. A experiencia
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pratica demonstra-nos isso de una forma ben flagrante.

Nao 4 suficiente proporcionar ao aluno um clima de liber

dade de comunicagao propicio a actividade criativa para que

este exerga a sua criatividade. Se se tratar de um aluno do

ensino pre*-prinario ou prinario, 4 natural que de livre curso

a sua espontane idade e deseupenhe una actividade criadora.Has

se considerarnos o caso de um aluno do ensino secundario —pelo

menos no que respeita as raparigas - verif icaremos que este

£ incapaz de se exprimir. Sucede que o adolescente ja se en

contra condicionado pela educagao tradicional que recebeu,em

casa, na escola prinaria e no liceu; existem no entanto, al-

gumas excepgoas quando se trata de alunas que tem em casa um

ambient e propicio ao desenvolvimento da sua criatividade.

Mas, como as excepgoes correspondem a um pequeno numero

de j ovens no ensino secundario, e das restanteo que temos de

nos ocupar.

Parece-me necessario, senao indispensavel proceder a uma

espe'cie de reeducagao, isto e, de fazer com que estas adoles

cente s recuperem as qualidade s natas que form perdendo ao

longo da sua educagao e descobran o verdadeiro signif icado

da vida. atraves de um conhecimento proprio, da aceitagao da

sua verdadeira personalidade e da consciencializagao do va

lor da expressao livre dessa mesma personalidade. (vide p. 96).

Verif ica-se que a faculdade de iniciativa, tao desenvolvi-

da nas criangas pequenas, desaparece rapidamente quando a sua

pratica nao e autorizada; e, no entanto, e una das faculdades

nais uteis no decorrer da existencia de un individuo. E isto,

a tal ponto, que muitos adultos mostram-se deveras embaraga-

dos quando se trata de efectuar uma escolha mesmo que se tra

te da maneira como ocupar os tempos de lazer.

A proposito de lazer, quero abrir um parentese a respeito

da atitude dos pais em relagao as activid-oes derivadas do jo

go e a Educagao Fisica,

A maioria dos adultos nao vem com bons olhos as activida-

des derivadas do jogo assim como as actividades criativas e
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EDUCAQAO TRADICIONAL

Crianga

criativ.a

Acgao do educador

consciente do valor de

uma pedagogia baseada

na criatividade

Crianga ^z) Adolescente

Perda das faculda-

des criativas

$L

Ajudar a crianga ou o adolescente

a reencontrar as faculdades criati- j

vas que percleu, a desenvolve-las e

a fazer com que as conserve e as u-

tilise ao longo da sua vida
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todas as que dao liberdade a imaginagao.
Os pais pensam que os seus filhos durante os tempos de la

zer, so se devem dedicar a ocupagoes "convenientes" como por

exemplo aprender a tocar piano (nao estou de maneira nenhuma

a negar a validade educativa da aprendizagem da music.a) .

As actividades consideradas "convenientes", pela maioria

dos pais, sao unicamente aquelas que sao susceptiveis de se-

rem uteis. Na generalidade pais e individuos condenam as ac

tividades asentas de utilidade imediata, considerando-as des-

providas de qualquer signif icado - e o que sucede a maior parte

das actividades derivadas do jogo.

Vejanos o que se passa en relagao a educagao f isica.Poucas

pessoas ven a educagao f isica - ou qualquer educagao dos ten

pos de lazer - como un meio de desenvolvimento "harmonioso"

da personalidade. Este dominio da educagao, £ considerado de-

masiado proximo do jogo, no qual se apoian algunas activida

des. Alguns ate, veu a educagao fisica unicamente como meio

de obter a saude do corpo.A vida para estar de -oordo com a

moralidade deve ser dificil, laboriosa, penosa, mas nada que^

se parega com o jogo, pelo que aqueles que vem a educagao fi

sica como um "jogo", reprovam ou diminuem o valor desta ac

tividade .

Toda a sociedade que nao fornece o esforgo do se regenerar

(este esforgo, sendo gratis e dificil de imaginar pois nao ha

nada queojustif ique ) tendo autonaticanente a elininar o jogo

das suas actividades que passam rapidanente para o necessario:

para o trabalho. Durante muito tempo a educagao das criangas

nao quiz ser mais do que uma preparagao para uma fungao fu-

tura. Influenciada pelos pais, esta ideia esta fortemente in-

crutada no espirito das criangas. Nao poderia alias ser de

outra maneira, pois cada gesto deve ser justif icado para o

homem, pelo facto de pedir um esforgo. Os pais com a preocu-

pagao de que os seus filhos se possam perder em "vias suspei-

tas", insistem para que estes procedam a. escolha de uma pro-
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fissao. Deste modo o ensino que nao tenha por f inalidade par-

mitir ao individuo o seu ingresso numa profissao nao se jus-

tifica, tornando-se gratuito, donde suspeito e imoral pois

tranformar-se- is no jogo.

"Varios psicologos relacionaram as dificuldades ortografi-

cas na crianga, con as suas dificuldades de se adaptar ao mun

do... 0 jogo, nas suas multiplas expressoes, ensina a crianga

a descobrir as suas possibilidades e evitar-lhe-a talvez uma

escolha erradad en relagao a sua propria vida, ou una esco-

lha referente a criterios que nao Ihe sao proprios. 0 jogo

ensina a crianga a estinar-se na acgao, a nao de aborrecer,

o que e uma das vitorias mais consideraveis na existencia de

um individuo'.' - Llichel Piedoue "Les Profs de Gyia"

Mas, voltemos ao assunto que nos propuzenos estudar ou

seja, o da escola contra a criatividade.

Depois de una serie de opinioes, que reuninos sobre a peda

gogia tradicional e sobre a conparagao entre o ensino existen-

te e o ensino ba„seado na criatividade, podenos concluir que:

se a crianga nao teve oportunidade de, durante os primeiros

anos, encontrar no seu meio familiar o clima favoravel ao

desenvolvimento da sua criatividade, tambem nao sera duran

te a sua permanencia na escola prinaria e muito menos no en

sino secundario, que ira ter a oportunidade de o fazer; esta-

ra portanto o individuo condenado a nunc a. ver a sua criati

vidade desenvolver-se,

A escola, ten outras preocupagoes do que formar homens au-

tonomos e inventivos, embora na realidade gostasse de o fa

zer. Institucionalmente, a escola nao esta ao servigo da cri

anga (embora o parega) uma vez que a fungao que a sociedade

Ihe exige, e a de formar individuos, com vista as suas neces

sidades. A fungao essencial da escola e assegurar a continui-

dade e a estabilidade social atraves da transmissao as gem

otes mais novas as nomas e tecnicas existentes.

0 facto de ensinar a ciencia feita e os valores estabele-

cidos faz da escola um elemente conservantista da sociedade
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e nao o elenento de prcgresso que deveria ser. Nao podenos

portanto pensar en ver desenvolver-se,no individuo, a cria

tividade, a iniciativa, a inaginagao, a reflexao critica, isto

e tudo aquilo que poderia contribuir para por en causa os va-

lores tradicionais, fundament o de seguranga e de estabilidade.

Existem na escola , duas razoes fundamentals que se opoem

de forma objectiva ao desenvolvimento da criatividade do alu

no:

- 0 professor, 4 o delegado do pai e seu representante.

Imediatamente, surge na crianga a "imagem do pai" e o pro

fessor passa a ser tambem simbolo de omnipotencia. 0 profes

sor decide e da ordens e a crianga executa obedecendo.

0 dialogo verdadeiro entre filhos e pais e nuitas vezes

dificil. Sucede que a crianga, que vai ver no professor a

"imagem do pai", vai ter por isso as me sua s dificuldades em

dialogar com este ,

- 0 proprio sistema escolar, eu si, esta eu oposigao con

as suas estruturas rigidas e tradicionais. Quando un profes

sor, procura fazer pressao sobre essas estruturas, corre o

risco de ver contra ele a maioria dos pais, que o acusam de

fazer perder tempo a crianga e de Ihe incutir ideias diferen

tes daquelas que sao habituais ao seu ambiente familiar.

0 professor progressista tem contra ele, nao so a maioria

dos pais, mas quase seupre as autoridades de queu depende di-

rectamente. A centralizagao administrativa nao revela qualquer

simpatia pela autonomic, do educador, arrastando-o assim para

um conformismo do qual dificilmente podera sair.

No meio de todas estas limitagoes e muito dificil, senao

praticamente impossivel, desenvolver a actividade criadora da

crianga e concretigar una ideologia da criatividade, num sis

tema que Ihe e tao contrario.

Tambem nao podemos contar com este tipo de escola. para s de

senvolver na crianga a sensibilidade aos problemas, pois esta

nunca 4 posta em situagao de descobrir o verdadeiro valor das

coisas que Ihe sao apresentadas ou nunca dispoe de tempo su-
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f iciente para que isso acontega; desenvolver a fluencia de

pensamento porque o tipo normal de problemas expostos sao de

resposta unica; aumentar a mobilidade acerca das actividades,

pois a fornagao que a escola da e baseada na aquisigao de ha

bitos e na reacgao rapida e eficaz aos problenas.

Da mesma forma, nao podemos contar com esteatlpo de escola

para ensinar o individuo a:

- servir-se correctamente do seu pensamento para trans

formar e mudar a fungao dos materials que dispoe, tendo si

do suficienteuente ensinado a servir-se dos objectos segun

do nomas transmitidas;

- desempenhar operagoes de nlvel superior, de analise, de

sintese e de organizagao coerente, por estas nunca terem si

do exercitadas;

- exprimir a sua originalidade, pois esta 4 sempre mal vis

ta pelos professores, e qualquer tentativa feita nesse senti-

do e reprimida; os fantasistas e os n~.o conforuistas nunca

sao desejados na aula, pois as suas perguntas inesperadas per-

turbam o bom andamento desta.

0 adolescente saira portanto da escola, bem condicionado,

mas privado de qualquer imaginagao.

Freud disse que: "I.luito poucas pessoas civilizadas sao

capazes de levar uma, existencia perfeitauente autonoma, ou

ate" de formularem um raciocinio pessoal".

Felizmente os homens comegam a tomar g-QfigP^fffc1^ do Peso,

que repr^senta, na sua vida de adulto ,y que lhes foi dada.E,

e cada vez maior o numero dos quSvllle" clesfasamento e penaom

que a melhoria do nundo esta nas ideias e nas forgas que lu-

tam para uma foraacao libertadora do homem,

Esta panoramica de uma pedagogia tradicional e do lugar

que nel^ ocupa a criatividade, a.lerta-nos para a necessidade

urgente de novo tipo de pedagogia, visando o desenvolvimento

das capacidades criativas do individuo.
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2,6. Para uma pedagogia da criatividade:

0 problema central da educagao moderna, e tornar o maior

numero possivel de individuos capazes de exercer uma activi

dade criadora.

0 problema, da educagao da criatividade inclui-se ncy con

text o do problema da educagao geral, revel ando os mesmos me-

todos ou seja aqueles que preconizam e apliquam. movimentos

pedagogic os de vanguarda.
"
Os metodos novos procuram favorecer a adaptacao ao meio

social... utilizando as tendencias proprias da infancia, bem

como a actividade espontanea, inerente ao desenvolvimento men

tal" (Piaget, Psychologic et Pedagogic),

Para atingir a finalidade da educagao, que 6 a de foruar

adultos no sent id o real da palavra, isto e autonouos e cria

tivos, tenos um so metodo; cunduzir a. crianga na realizagao

da sua propria construgao, vinda do interior e rcalizada pelo'

seu proprio esforgo, numa actividade espontanea baseada na

nessecidade interna e no interesse que essa necessidade in-

troduz.

0 processo natural do desenvolvimento da crianga, esta na

motivagao interna ou seja actividade desencadeada visando uma

finalidade correspondent e a satisfagao de uma necessidade,man-

tida pelo interesse, na medida em que essa finalidade ao ser

atingida origina satisfagao e prazer o que fara surgir novos

interesse s e novas forgas. £ nela propria, que a crianga deve

encontrar motivos para a sua actividade pondo a prova a sua

criatividade na e pela acgao.

Este metodo activo, 'baseado no processo natural do desen

volvimento do ser em crescimento nao implica que a crianga

deva fazer sempre tudo o que quer, mas que ela queira tudo o

que faz. Esta observagao de Clarparede expoe a condigao fun

damental de todo o me*todo de educagao liberal, fazendo compre-

ender o sentido no qual deve ser orientada a acgao do adulto
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-^pai
ou professor -

para realizar uma relagao positiva, ao

nivel do processo educative

0 adulto deve permit ir a expressao e satisfagao na acgao

dos desejos e tendencias da crianga, evitando por qualquer
obstaculo a sua esponta.neidade.

Neste tipo funcional de actividade, a criatividade e os

seus efeitos* desenvolvem-se, considerando a possibilidade

de a crianga dispor dos uateriais indispensaveis, hem como

a sua colocagao perante situagoes que favoreg am a participa-

gao total e livre, numa acgao realizadora. Os meios utiliza-

dos, neste fim, devem ter uma solugao racional, no duplo pro

blema da infornagao e da expressao.

2.6.1. Experiencia pessoal e informagao

A actividade criadora nao pode existir, sem haver uma in

formagao previa pois e esta. que Ihe f ornece as bases de que

ela necessita - informagao e expressao sao portanto insepara-

veis.

Na verdade, em materia de educagao nao existe qualquer.'j

tecnica sobre informagao, como nao existe tamblm una tecnica

deterninada sobre a expressao criadora. Mas, a, crianga desde

que esta no nundo encontra—se em situagao de aprender e.de

conhecer. Em cada momento ela retem o que Ihe interessa, nos

objectos ou nos acontecimentos, fixando o que tem possibili

dade de so inserir na sua experiencia e que corresponde as

suas necessidades.

A atitude do educador, e portanto facilitada pois so tem

que deixar, a crianga seguir o que escolhe,° viver as suas ex

periencias em plena liberdade, sem qualquer preocupagao de a

preservar de determinados . espectaculos e de certos contactos.

£ necessario nao exagerar, os efeitos negativoo ou perturba-

dores de um contacto livre com o mundo exterior. A unica re-

serva a fazer, diz respeito a seguranga fisica da crianga e

a protecgao contra a violencia, cujo espectaculo, £ traumati-
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zante para um ser fragil, numa epoca da sua existencia em que

se encontra indefesa contra a sua propria agressividade.

A informagao pelas coisas e atraves das coisas £ fundamen-
_

tal; e como £ necessario agir sobre os objectos para os conhe -

cer, a crianga ten necessidade de una grande variedade de ma

terials para modif icar, transformar, assim como instrumentos,

ferramentas inseridas num quadro proprio a sua utilisagao.
Todo o meio familiar, por mais modesto que seja, e para a

crianga uma fonte de informagao , das mais uteis, para a ima

ginagao, tendo no entanto maior interesse o clima de vida, a

maneira cono a crianga e levada a descobrir as coisas, entre

as quais vive, a aproximar-se delas e a participar na sua exis

tencia do que a riqueza do equipamento material propriamente

dito.

Em todas as casas, existem objectos eu j o conhecimento ira

enriquecer a crianga, mas com a condigao de que esses objec

tos fag am parte da sua experiencia.

£ taxfbem de toda a conveniencia, deixar que a crianga par-

tic ipe livremente na vida domestica. Qualquer crianga autono-

ma, esta sempre disposta a agir, a efectuar as suas experien-

cias, sentindo—se segura de si propria detestando ser comanda-

da ou orientada em determinada tarefa, se nao for ela propria

a propor essa orientagao.

Paralelamente a todos estes objectos, que tambem sao uti-

lizados palo adulto, a crianga dispoe dos seus brinquedos -

objectos especificos da criangn - naterial sinbolico assegu-

rando a ligagao entre a infornagao experimental e a imagina*-

gao criadora. Todo o brinquedo funcional, deve permitir a cri

anga construir, arranjar, modif icar, transformar toda ou par

te de uma realidade simb'lica; o brinquedo deve proporcionar

a crianga possibilidades de trabalhar a sua imaginagao, atra-

vls dos osquemas que este apresente.

A informagao atravee das coisas, est' intimamente ligada

a informagao adquirida atraves dos outros. Uma. crianga auto-

noma, educada pelo adulto sem constrangimentos, faz muitas
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vezes do adulto, o seu compazine iro e confidente. No entanto,

a crianga necessita ainda do adulto pela razao seguinte: a

do regresso as origens puras da ficgao. 0 facto de ter de in-

terpretar, o mundo exterior consoante a sua mentalidade pw-

logica e de o transformar atraves da ficgao, nao impede a rea

lidade de se manifestar. Por este motivo a crianga necessita,

nem que seja por escassos momentos, de se refugiar na ficgao

pura que representa um mundo onde tudo £ possivel, liberto do

peso do real,un mundo em que as coisas sao magicas, onde os

animais se entendem com os homens e falam a mesma linguagem,

onde a crianga se pode identificar ao objecto do seu sonho

sem qualquer constrangimento ou arrependimento. 0 adulto pode

alimentar esta necessidade, caso a crianga a sinta, atraves

de contos ou hastorias.

Aprende—se muito contactando com outras pessoas. No inlcio

da sua vida, a crianga relaciona-se com os seus irmaos no in

terior da sua familia, mas muito em breve este circulo fami

liar, vai tornar-se demasiadamente restricto para a crianga

na sua descoberta do mundo, A escola ira satisfaze-la neste

aspecto, caso nao a mantenha fechada entre quatro paredes, e

Ihe proporcione, antes pelo contrario, um clima aberto para

o exterior e para a vida.

Fora da escola, existe ainda o mundo da rua, onde a crian

ga recolhe depois de o descobrir, o essencial da sua infor

magao. Este tipo de informagao, vai ser para a crianga o co

nhecimento de maior duragao, o que depende sempre de um certo

tipo de relagoes estabelecidas com os outros, tendo em vista

actividades comuns, sejan estas realizadas no parque, na rua,

durante as viagens, eu colonias de ferias, enf in em todas as

situagoes onde a informagao £ maior porque esta naturalmente

ligada a expressao criadora.

2. 6.. 2. Expressao criadora - implicagoes com o mundo interior

0 mundo interior da crianga 6-.ue conjunto de elementos no-

is, nao estabilizado por representagoes, constituido por
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sentimentos e crengas que tendem a exteriorizar-se de acordo

com a sua intensidade; um mundo ainda confuso e pouco organi-

zado de que a crianga ira tomando conhecimento pouco a poucoj

na medida em que sera capaz de o exprimir atraves de uma for

ma acessivel aos outros.

ji por isso que se a pedagogia, entende respeitar o proces

so espontaneo da actividade criadora, o seu papel consiste em

assegurar na crianga o equilibrio entre a informagao experimen

tal e a sua expressao criadora.

J& vimos que nao existe qualquer tecnica pedagogica da ex-

pressao criadora. A crianga tem necessidade natural de expri

mir o que pensa, e o que sente, £ inutil portanto elaborar-

-mos qualquer estrategia pora favorecer essa necessidade. 0

que e importante, e que a crianga possa exteriorizar tudo

quanto deseja exprimir, no moment o em que sente necessidade

de o fazer. 0 clima proveniente do tipo de pedagogia, do qual

esta dependente a crianga,,vai permit ir que esta se expresse

de modo eficaz ou perca qualquer desejo de o fazer.

Para que a crianga se liberte do seu mundo interior e uti

lise os modos de expressao de que dispoe - gesto, mimica,lin-

guagem falada, expressao plastica ou musical - e necessario

que a sua espontaneidade seja respeitada e que estejamos aten-

tos, de modo a evitar tudo quanto possa levar a um bloqueio

da expressao
- e por via de consequencia, do pensamento - as

sim como o recalcamento das tendencias.

2.6.3. A crianga na procura da experiencia

Depois de a crianga ter, com a ajuda do educador ou do

adulto, escolhido os materials e reunido as informagoes ne-

cessarias para os fins em vista, entra em jogo a actividade

criadora. Os resultados obtidos ,
~de soordo -com uma' linha de

ggcggKT- julg&da eoweniente,
sao confroetados constantemente

com o fin a atingir. Se a confrontagao 4 satisfatoria a crian-
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ga continua, caso encontre obstaculos, reconsidera a tactica,
muda de f erramenta, utiliza um material diferente, procura no

vas informagoes, recomegando ate atingir a finalidade em men-

te,a nao ser que tenha mudado de objective na medida .em que

efeitos obtidos o tenham levado a tal atitude. £ por isso,

que por vezes a actividade criadora termina numa realizagao

totalmente diferente da que tinha sido antevista inicialmente,

facto que constitui o valor da acgao criadora , engrandecido

pela experiencia vivida.

£ nisto, portanto, que consiste a tentative experimental-

nos preparativos empiricos do inlcio, no seu apoio na expe

riencia, exercendo-se sobre uma materia e organizando-se a

si propria na medida em que progride, tendo em vista finali-

dades mais ou nenos explicitas.

A tentativa experimental e de grande valor na acgao educa-

tiva, na medida em que traz ao individuo elementos de uma im

portancia consideravel. Primeiro-, porque so sabemos verdadei-

ramente aquilo que descobrimos por nos proprios, e depois, por

que e proprio da tentativa experimental levar o individuo, a.

empregar, de um modo sempre mais eficaz, os materials que uti

liza, a uma me lhor adaptagao e economia dos seus geotos» A ri-

queza do saber pratico e do saber-fazer que dai advem, nunca

poderia ser adquirida e conservada atraves da simples execu-

gao de tarefas didacticas. Alem do que, a tentativa experimen

tal tem ainda a vantagem de fazer descobrir ao individuo, atra

ves das suas vivenclas, um metodo geral de procura, indispen-

savel no desempenho de uma verdadeira actividade criadora. E,

ale"m do saber e do saber-fazer, resultante de qualquer metodo

activo, 4 atravls da tentativa experimental e da experiencia

vivida que a crianga pode atingir o "saber-estar" , integrando

deste modo os elementos adquiridos do saber e do saber-fazer

na sua realizagao e desenvolvimento pessoal, o que constitui

a finalidade maxima da educagao*

£ evidente que uma actividade criadora autentica nao pode

ser a de individuo isolado, sem contacto com o mundo exterior

e fechado nele proprio, encontrando nele, e por ele, os meios

pelos quais ira. alimentar a sua criatividade; pois esta, na
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realidade, so 4 concebivol numa pedagogia de grupo, em situa-

goes de comunicagao e de t roc as entre os individuos, empenha-

dos eonjuntamente numa determinada acgao visando objectivos

comuns.

As necessidades fundamentals da crianga, devem ser respei-

tadas e satisfeitas no decorrer da sua infancia; estas sao:

necessidade de afecto: seguranga, de actividade e de comuni

cagao. A necessidade de comunicagao, parece ser a mais impor-

tante porque e atraves dela que as outras ten razao de ser,

porque na realidade nao existe anor nem seguranga, nem activi

dade produtora sem o contacto com os outros.

Visto a crianga ter necessidade dos. outros, para se desco

brir a si propria. e poder construir-se, e evidente que quanto

maior for o numero de pessoas com que contactor e quanto me-

lhor for a qualidade desses contaetos, mais facil e rica sera

a construgao da crianga. £ bom estender ao maximo o circulo

das relagoes da crianga, assim como o das experiencias huma-

nas sendo esta uma das grandes vantagens da escola - uma es

cola aberta para a vida - sobre a familia, normalmente fecha-

da no seu particularism© intimo. Lias, para isso, 4 preciso

ainda que a escola se organize e tenha a ousadia de mudar de

espirito e de estrutura. Nao e possivel para as criangas, de-

senvolverem-se harmoniosamente, exteriorizando a sua criativi

dade enquonto a escola se mantiver um lugar de silencio, onde _

so 4 permitido o "dialogo" professor-aluno, onde tudo foi pre.

visto para isolar a crianga no meio dos outros, com as proi-

bigoes de olhar para o lado, de ocupar-se do conpanheiro, de

falar sen ser interrogado e de ter qualquer conversa durante

o trabalho; un lugar feito para ouvir e repetir quando isso

e solicitado, mas nunca um lugar para trabalhar em grupo.

£ necessario que sejam aceites um certo numero de verdades-

que na aula as criangas possam couunicar entre elas,falando

com os outros, trocando livremehte ideias, exprimindo o que

pensam na realidade, mesmo se nao 4 considerado conveniente,

organizar discussoes mesmo se provoca barulho - pois a vida
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da crianga nunca foi silenciosa e esta ten o direito de vi

ver a sua infancia - visto seren capazes, no moment o oportu-.

no de aprenderem a organizar-se, a regulamentar os seus deba

tes, do mesmo modo que sao capazes desde a idade escolar de

trabalhar juntos de maneira concertada.

2.6,4. Necessidade de uma pedagogia nao-directiva

Lias, para que tudo o que foi referido no capitulo anterior

acontega £ necessario que exista uma educagao nao-directiva.

Pace a uma teoria pratica da educagao, basenda no autori-

tarismo dogmatico e na dependencia integral da crianga tendo

por efeito a aniquilagao da criatividade, surge a tenta.gao,

se temos em vista o desenvolvimento da criatividade atraves

da libertagao do mundo interior do individuo, de tomar uma

atitude pedagogica oposta e cair numa pedagogia naturalista e

libertaria traduzindo-se no campo da relagao pelo nao inter-

vencionismo sistematico e pelo "laisser-faire" da parte do

educador. Qualquer uma das duas atitud.es contrarias expostas,

estao erradas, e a ultima nao passa de uma caricatura da ati

tude nao-directiva.

Temos.de reconhecer que a crianga ao longo de toda a sua

infancia, necessita do adulto assim como necessita das outras

criangas, e a relagao educador-educando nao pode ser posta em

causa. Alem do que as tecnicas e os processos pedagogicos na

generalidade e na actividade criativa em particular, sao se-

cundarios, todo o processo pedagogico esta condicionado pelo

tipo de relagao existente entre o adulto e a crianga. Ora, es~

colher o caninho da nao intervengao sistenatica e a atitude dc

adulto testemunha,nao seria suprimir a relagao nem a influence

do adulto,-visto este estar ou nao estar presente;- seria esco-

lher um tipo de relagao negative e esteril.

A atitude nao directiva £ totalmente diferente. A nao-direc

tividade, e antes de mais nada nao-identif icagao; visto o ca

so de a crianga ter de imitar modelos que sao aqueles que ela
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escolheu livremente e que reconstrui pela sua propria expe-

riencia, pois de acordo com Rogers "os conhecimentos desco-

bertos pelo individuo, as verdades pessoalmente apropriadas
e assimiladas no decorrer de uma experiencia, nao podem ser

directamente comunicadas a outros". Por estas razoes, a edu-_

cagao nao-directiva recusar-se-a a fornecer de nodo autorita>

j.rio e a impor mesmo por persuasao, modelos a imitar.

A nao-directividade e tambem"nao- perfeccionismo" . 0 educa-

dor nao directivo, nao considera a crianga como um ser impuro

que se deve purificar, nem como um ser imperfeito e incomplete

que se deve aperf^igoar e completar, mas aceita tal qual e,

incondicianalmente, tentando compreende-la aqui c aeora, sem

se preocupar com a sua "historia", abstendo-se de julgar e

avaliar o que ela £ e o que ela faz. 0 educador nao directivo

recusa-se portanto a impor programas de acgao pre—estabele-

cidos, ou actos, embora avaliados como indispensaveis de cum-

prir.

A nao-directividade e tambem nao-repressividade. Se se re-

nuncia a avaliar ja nao surge a necessidade de castigar a. im-

pericia e o nao—conformismo . Se o educador renuncia a impor

a sua autoridade e aceita qualquer acto vindo da crianga, ja

nao existe a necessidade de castigo que acomponha a falta de

ohed iend a „

Quando falamos em nao-directividade, e expressamos os seus

pontos principals, nao se define a tarefa do educador, nem de-

finimos a sua atitude que tarn agora um significado real. De

facto, 4 atraves das suas caracterlsticas positivas, que a nao

directividade define um tipo de relagao capaz de resolver o

paradoxo da educaoao, a saber que a crianga tem necessidade

do adulto para depois conseguir viver sem ele.

A atitude nao-directiva, define-se em duas palavras: au-

tentic idade e disponllbilidade.

Ora se queremos ver realizar-se
um. tipo de individuos au-

tonomos, capazes de se determinarem livremente e de oesminha-

rem com lucidez, capaz.es de pensarem e de criar p0r eles
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proprio s, optamos por um tipo de relagoes humanas, onde cada

um podera ser ele mesmo.

Como sera possivel para o adulto, na sua acgao de educador,

responder as suas final idade s, se nao_ c omega ele proprio em

relagao a crianga, por ser autentico,eu se confunde viver um

experiencia e desempenhar um papel ?

A autenticidade £ o descondicionamento e a re ceptiv idade,

sendo esta a atitude fundamental do criador, Ora, educar e

por permanentemente a prova as qualidade s criadoras do educa

dor. Este aceitando ser realuente e totaluente ele proprio

deve manter-se constantemente em evolugao.

Aquele que se reconhece e se aceita tal como e", reconhece

e aceita tambe'm de maneira incondicional o outro, com. as suas

hesitagoes, as suas dificuldades, os seus sentimentos de medo,

as suas reticencias e os seus entusiasmos. Esta atitude de em-

patia, de aceitagao e de compreengao que acompanha necessaria

mente a autenticidade do educador, prepara-o tambem para a dis

ponibil idade.

Na realidade, autenticidade e empatia tornam possivel uma

acgao educadora positiva, mas e a disponibilidade do educador

que a realiza.

Estar disponivel e estar constantemente atento a crianga,

pzronto a responder as necessidades que exprime, aos interes-

ses que manifesta e a proporcionar-lhe a ajuda de que neces

sita,

0 adulto possui'uma experiencia a repartir, veicula conhe

cimentos, ideias, teorias que 4 normal serem postas a dispo

sigao dos interessados. A unica condigao a respeitar, neste

caso, e que estes sejam postos a disposigao mas nunca impos-

tos. £ portanto necessario que as criangas saibam que o edu

cador possui determinados conhecimentos, e que eles tem sem-

pre o direito de a eles recorrerem seupre que o desejem e,do

mesmo modo que os pode ajudar a esclarecer certos problemas

trazendo-lhes elementos que lhes faltam na organizagao do seu

trabalho e das suas investigagoes.
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Na realidade, fora dos conhecimentos e das tecnicas que o

educador pode transmitir, quando para isso for solicitado ou

achar oportuno, nun clima e num momento propicios, a sua prin
cipal ajuda consiste sobretudo eu aprender, a aprender ou^me-

Ihor ainda a,prender a criar.

Neste processo de f ornagao, a ajuda do adulto tera de inter-

vir naturalnente, ao nivel da preparacao- e da e spentaneidade,
porque esta. prepara-se e dirige-se atraves da escolha das mo-

tivagoes.

A disponibilidade assim compreendida 6 a chave de uma edu

cagao positiva, a de uma atitude nao-directiva. Nao e uma ati
tude facil de tomar se nSo existir um descondicionamento pes

soal e maturidade afectiva pois pressupoe muita sinceridade e

muita sensibilidade assim como muita humildade e ternura para

a crianga.

Vimos portanto que o clima de uma atitude pedagogica nao

directiva, liberta e libertadora, 4 aquele em que o adulto a-

berto, autenibico e disponivel constroi com as criangas, dia a

dia, uma cadeia de experiencias vividas, atraves das quais a

crianga livre de agir com as outras - criangas e adultos -

po

de expressar-se livremente construindo-se e desenvolvendo-se

harnoniosauente .

2.6.5. -Eactores inerentes ao desenvolvimento da criatividade

Foram atras mencionadas os caracterlsticas de uma pedago

gia centrada sobre a criatividade dos individuos.

Psicologos americanos estudaram este problema e os seus o

estuaos apresentam-se da seguinte forma: estudo das condicoes

necessarias para que a criativida.de nao seja abafad.a, e estudo

das tecnicas que a- podem desenvolver,

Torrance, formula uma lista de principios a seguir para que

a criatividade nao seja abafada. Nesta lista £ possivel reco-

nhecer algumas ideias importantes, que estao na base de alguns

metodos pedagogicos actualnente postes em pratica:
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- Hespeitar as perguntas das criangas e leva-las a encontrar

por si proprias as respostas;

- Respeitar as ideias originais e inabituais e fazer com

que a crianga descubra a valid. ade que contea;

— i.Iostr.ar as criangas que as suas ideias tem valor.Adoptar

aquelas que possibHi tarn a sua adopgao nuna aula,

- Dar as criangas um trabalho- livre, sem qualquer ameaga de

nota, de juizo de valor ou de critica;

- Nunca formular qualquer apreciagao sobre o comportamento

da crianga sem explicar sempre, as causas e as consequencias,

I.luitos educadores aplicam estes principios, mas 4 necessa

rio que esta aplicagao nao seja ocasional, mas p&lo contrario-

sistematica, continua e coned ida.

Se os principios acina mencionados, permitem nao ahafar a

criatividade, existem metodos especificos que favorecem o seu

desenvolvimento, paralelamente ao tipo de pedagogia activa,

baseada sobre a criatividade, de que fizenos ampla descrigao

nas pagina.s anteriores,

- Tecnica do brainstorming:

Trata-se primeiramente de fazer una distingao entre duas

fungoes da inteligencia, que encontramos, alias, no modelo

de inteligencia de Guilford: a produgao divergente e a avalia

gao. Ka un tempo para a produgao de ideias e un tempo para a

avaliagao dessas ideias. A avaliagao das ideias pode ser feita

por individuos que nao as tenhan produzido. Os autores desta

tecnica, consiceram que a avaliagao trava a produgao, sendo

a avaliagao na generalidade una critica nao construtiva.

A partir deste principio de base decorren os seguintes facto

1. A quant idade de ideias produzidas 4 essenoialj

2 As ideias nais inabituais sao ben recebidas;

3. A conbinagao das ideias aumenta o numero de ideias;

Na resolugao de problemas, Osborn considera as tres"demar-

ches" que se seguem:

a descoberta dos factos: determinagao e situagao do pro

blema;
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- descoberta das ideias, produgao e aperfeigoamento das

mesmas;

- descoberta das solugoes, controle das mesuasatraves de

ensaios e finalmente escolha da solugao conveniente.

As sessoes de barihstorming nao parecem estar deslocadas

no ensino moderno, mas trata-se de uma tecnica de grupo, apli-

cavel a turma inteira, em que a criatividade se manifesta a

vista dos outros participantes que dela tomam conhecimento.

Um dos efeitos desta tecnica, e que os individuos timidos e

inibidos nao vao produzir no maximo das suas possibilidades.

Nesta mesma linha de ideias, temos ainda duas tecnicas ela-

boradas por Moreno: o psicodrama e o jogo das personagens.Es-

taS tendo criadas com f inalidades terapeuticas, passam a

ser aplicadas no ensino pelas vantagens pedagogicas que dai

podem surgir.

Vamos seguidamente fazer a sua definigao:

- 0 psicodrama e um metodo de psicoterapia cuja finalida

de e operar nun individuo a tomada de consciencia das atitudes

e das personagens efectivamente representadas, o ajustauentc

perceptivo e activo as situagoes, o despertar da espontaneidade

como capacidade de inventar as personagens adaptadas e de se

desfazer das atitudes erroneas, ou de condicionauentos adqui-

ridos. 0 psicodrama poe o individuo em situagoes, para ele

significativas do pootoode vista affective, devendo interpra-

ta-lo como se fosse actor, uma ceha organizada para esta fi

nalidade e frente a um publico.

- 0 jogo das personagens e baseado no psicodrama mas e

diferente deste na medida en que as "situagoes" propostas ou

os "personagens" a representar nao sao construidos a partir
_

de dados tirados da existencia _de un individuo, e a sua fina

lidade nao e directanente psico-terapeutica.

Atraves das tecnicas atras descritas, os autores de cada

una delas ten em vista finalidade s semelhantes: num dos casos

trata-se de facilitar ao maximo a produgao de ideias, portanto

a criatividade; no outro, procura-se fazer com que a crianga-'
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mantenha a sua espontaneidade, com que se torne criativa, e nao

deixe de o ser mesmo quando ingressar no mundo confornista do>s

adultos. Todas elas sao tecnicas de grupo, e a sua aplicagao

£ feita a turma inteira.

No que se refere, mais propriamente a pedagogia activa, e-

xistem tambem tecnicas baseadas na criatividade, sendo a de

maior importancia actual, as chamadas "Tecnicas de Freinet"

Freinet, tenta agrupar as criangas da sua turma, a volta de

uma, actividade exaltante: a elaboracao de um jornal e uma im-

prensa. Integra entao a vida e o interesse da crianga na acti

vidade escolar. A correspondencia reune a turma, a. volta de

uma coisa que nao £ ela propria, o que provoca uma abertura

sobre o mundo para satisfazer a curiosidade dos correspon-

dentes. 0 triplo aspecto da liberdade no piano da imaginagao,

de sub-mis sao a realidade e de socializagao faz da aula de

Freinet, um meio educativo, rico de posslbilidad.es onde se en-

contram integradas as aprendizagens de base.

Freinet utiliza o adquirido (linguagem, andar) para a aqui-

sigao da linguagem escrita e da aritmetica.

Entretanto, o processo so pode deseneadear-se se as tare-

fas nao sao iupostas, donde a necessidade de uma motivagao

afectiva profunda. A crianga necessita ser tonada a serio.

Introduz na sua aula, a nogao de trabalho "verdadeiro". A

crianga gosta de ver o seu esfoego concretizado por exitos

palpaveis.

Freinet contribuiu para dar a crianga uma existencia social

e mesmo uma Existencia propria. A crianga torna-se assim una

Pessoa.

As tecnicas de que falamos anteriormente, basdam^se todas

na criatividade, acabando por deduzir que todos os me" todos, _

ou atitudes do professor em relagao ao aluno, inerentes a pe

dagogia activa, estao tambem baseadas no desenvolvimento da

criatividade.

Infelizmonte a maior parte dos educadores, .
relacionam a

ideia de criagao artistica com a criatividade, cuja musica e

o desenho pcnsam ser o seu unico dominio. Isto equivale a. re-.

duzir o dominio da criatividade, pois acrescenta-se-lhe o sen-
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timento estetico, mas a criatividade 4 uma base sobre a qual

assenta o ensino, na sua totalidade.

Todos estes fundament os teoricos apresentados, na segunda

parte deste trabalho, correspondem como £ evidente a um ideal.

Na realidade, os condicionamentos existentes nao so do pon

to de vista edueacional mas tambem material, contribuem para

impossibilitar a aplicagao pratica do tais fundamentos.

Quando o f im em vista £ a educagao da crianga, a tarefa do

educador e faeilitada, pois a crianga ainda nao perdeu a sua

espontane idade, o que Ihe permite integrar-se facilnente numa

pedagogia baseada na criatividade. No que respeita ao adoles

cente, ja condicionado pela .educagao tradicional que recebeu -

no meio familiar e na escola^, o problema torna-se mais comple-

xo e £ com grande dificuldade que o educador consegue fazer co

com que este se integre no tipo de pedagogia que temos vindo

a expor.



3. CRIATIVIDADE - PRA*TICA
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3-1. Factores inerentes ao aparecimento de una duvida de-

terminada :

Em deterninada altura, fui alertada para o pro

blema da criatividade, paralelamente ao qual surgiu o di-

lema da directividade e da nao-directividade.

Quando entrei no ambit o do ensino, passando portanto a

viver uma situagao real, surgiu em mim um certo desfasamen-

to entre as teorias adquiridas no I.N.E.F., ao longo de tres

anos de Curso, e a sua aplicagao. De facto, essas teorias nao

pereciam corresponder totalmente a realidade. No entanto, nao

quiz deixar de tentar por em pratica as ninha s ideias, pois

acred.itava nelas.

Apos una. ser ie de confusoes, de duvidas e tentativas

fracassadas, que nao irei citar por nao estarem directamen-

te relacionadas com este trabalho (vide Relatorio de Esta-

gio, p. 8-1.5. e p. 27-2.12.), a vivencia destas situa

goes permitlu adquirir experiencia o que muito me ajudou a

encontrar uma via, de acordo com os meus objectivos (vide

Relatorio de Estagio, p. 53-4.).

Como e evidente, novas duvidas surgiramr E, a minha pre-

dilecgao pela dang a - termo que prefiro agora substituir por

expressao corporal -

a qual resolvi dedicar—me particularmen-

te, incentivou-me na procura da relagao entre a; teonica e a

criatividade, equacionada do seguinte modo:

A AQUISIC/AO DE TECNICA, EXERCE UM PROCESSO INIBITOVRIO

SOBRE A CRIATIVIDADE OU, PELO C0NTRA"RI0, £ FAVORA"VEL

AO DESENVOLVIMENTO DA ACQAO CRIADOR/^.
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3.2. Fundament agao teoricj

Ao abordar superf icialmente este problema, pareceu-me que

a aquisigao de tecnica poderia exercer, na realidade, um pro

cesso inibitorio sobre a criatividade de um individuo.

Partindo do principio que a repetigao de um movimento ten-

de a fornagao de um esteriotipo, que tera um efeito limita-

dor sobre o individuo, abafando a sua -pwrsonalidade e ini-

blndo a sua actividade criadora, vejamos, se no entanto esta

afirmagao nao e, de cert modo, discutivel.

Etimologicamente, a palavra habito significa "disposigao

permanente" ou maneira de ser estavel. 0 habito nao e so, no

entanto, uma disposigao estavel, e igualmente uma disposi-

gao adquirida. Como disposigao adquirida, o habito opoe-se

ao instinto, mas uma vez estabelecido, este, tem todas as

as caracterlsticas do instinto:

- Tea uma finalidade - os movimentos do bailarino nao sao

fruto do acaso, encontram^-se subord.inados a determinada

finalidade,

~ ^ involuntario - um acto habitual, uma vez desencadeado,

desenrola-se sem intervengao do individuo. Os aotos que

constituem um habito motor, estao encadeados uns nos ou

tros (o bailarino ja nao tem consciencia da quantidade

ds exercicios que efectuou para adquirir o dominio de

um determinado movimento.

- Segundo W. Jaxies, o habito e cego, tal cono o instinto.

A consciencia deixa por vezes que un autouatismo subs-

titue outro autouatismo, de tal modo esta forma de ha

bito ja se encontra afastada da disposigao adquirida.

- £ especifico — um. individuo pode ser um excelente pa-

tinador e nao saber nadar.

Segundo a teoria mecanioista, adquirir um habito e conse

guir encadear movimentos simples, uns nos outros, atrav4s

da repetigao. 0 professor de danga decompoe um passo em mo

vimentos elementares de facil assimilagao para o aluno ;de-
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vendo estes serem executados na ordem devida, tantas vezes

quantas f orem necessarias a obtengao de uma sequencia auto-

matizada. A aprendizagem do passo sera portanto a ligagao

dos diferentes movimentos elementares correspondendo cada

um a. uma articulagao que const ituira o sinal do novinento

seguinte atraves do condicionanento destes.

A associagao entre o sinal e a reacgao, deterninada pe-

la repetigao, depende tambem da antigamente chamada lei do

interesse hoje "lei do efeito". Esta lei, baseada nos tra

balhos de Thorndike, refere-se a, associagao sinal-reacgao_,

sendo esta fortificada ou interrompida consoante as conse

quencias forem ou nao satisfatorias, o que permite concluir

que a formagao de un habito implica associagoes sinais-reac-

-goes, facilitadas pela "lei do efeito".

Tratou-se ate aqui, da aquisigao de um habito simples,

Esta teoria mecanicista e associacionista sera tambem

valida para a aquisigao de um: habito complexo ? Consistira

este habito unicamente numa adigao mecanica de movimentos

simples ?

Abordeuos pois a analise experimental da aprendizagem.

Van der Velt, registou os movimentos executados no decor

rer da aprendizagem de um habito motor - aprendizagem dac-

tilograf ica - e chegou a conclusao de que este movimento no

vo nao consiste na simples justaposigao de movimentos ante-

riores, mas na eliminagao dos movimentos inuteis ou exces-

sivos, e numa organizagao segundo trajectorias e ritmos di

ferentes. 0 movimento definido 4 portanto original. 0 nada-

dor nao conserva os movimentos que Ihe foram ensinados pela

decomposigao, mas adquire um movimento novo, global, correc-

to e descontraido.

0 habito nao pode ser definido pela soma de movimentos

determinados, associados atraves da repetigao mas por uma

estrutura global, que constitui um todo. Esta atitude geral,

faz parte de um esquema, que uma vez adquirido mantem a sua

forma caracteristica em todos os exercicios.
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0 habito adquirido, implica portanto a roorganizagao dos

movimentos elementares, e nao a sua associagao.
0 habito aparece entao,, como a aquisigao de uma estru-

tura global, onde cada movimento tem o seu sentido proprio.

A forma nao e senao uma verdadeiro melodia cinetica, um con

junto economico e harmonioso de movimentos, elaborada pelo

individuo, e por isso, correspondendo a sua personalidade.

Segundo a teoria. materialista, o habito esta ligado a

inercia. Num ser vivo, o habito corresponded portanto a

uma propriedade de inercia do funcionamento nervoso ? A

base neuro-f isiologica do habito consistira na formagao

de vias associativas entre os neuronios, em que o grande

numero de passagens do influxo nervoso teria aberto um

caninho?

Esta teoria corresponde a psicologia mecanicista, pois

o habito nao pode ser reduzido ao estado de inercia, uma

vez que o espirito e a vida nao podem ser reduzidos ao es

tado de materia inerte.

Nao ha duvida que o habito realiza uma adaptagao global

do organismo a uma deterninada situagao exigindo deste, um

esforgo do adaptagao, e por ,vezes a intervengao consciente

do individuo.

A teoria materialista, no que respeita ao habito, foi

criticada por Maine de Biran (seculo XIX), fa.zendo este uma.

distingao entre habitos sctiv/os e costumes passivos. Os ha

bitos activos sao adquiridos pela intervengao da inteli

gencia e da vontade, nao podendo ser portanto reduzidos a

inercia, enquanto que os costumes passivos sao situagoes a

que se 4 submetido, podendo ser cxplicados atraves da teo

ria da inercia.

Por sua vez, esta teoria foi tambem muito discutida. Se

gundo Ravaisson, nenhum habito 4 verdadeiramente passivo

pois, mesmo as adaptacoes do organismo parecem exigir da

parte deste um esforgo de acomodagao ao meio.
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Na verdade, como ja salientei na primeira parte deste

trabalho, o habito, uma vez estabelecido desenrola-se in-

voluntariauente e inconscienteuente cono qualquer mecanis-
mo sem alma nem vida. A aquisigao de um habito, exige por

vezes do ser vivo inteligente, grande esforgo do adaptagao

e, no entanto, uma vez constituido transf orma-se num auto-

matismo cujas caracterlsticas aparentes ja nada tem a ver

com a inteligencia.

0 habito tende entao a transf ormar-se em rotina e os es-

quemas de que 4 constituido dao lugar a esteriotipos. 0 ser

vivo condenado a repetigao, transf orma-se numa naquina e di-

ficiluente consegue efectuar qualquer actividade diferente

daquela a que esta acostunado, perdendo portanto a faculda*-

de de criar.

0 habito pode provocar a mecanizagao dos actos e estag-

nar a vida afectiva e intelectual do individuo, impedindo

o seu enriquecimento, a sua responsabilizagao e a sua matu-

ragao.

Estas_ consequencias negativas derivadas da aauisigao de

habitos — aqui, interessa-nos particularmente a aquisigao

de habitos motores atraves da repetigao - sao factores ini-

bitorios do desenvolvimento da personalidade do* individuo

e do processo criador atrave's do qual este se desenrola.

No entanto, nem sempre o habito e um automatismo rigido,

limitado a execugao de uma determinada tarefa como o pre-

tendem os mecanicistas. £ tambem um "esquema" bastante ge-

neralizado e com possibilidades de transfer para tarefas

semelhantes facilitando a iniciativa: e a inovagao. 0 execu-

tante com maior numero de vivencias tecnicas, e aquele que

sera capaz de improvizar, pois os esqueoas dos habitos que

por vezes se encontram. mais profundamente enraizados, sao

na generalidade os mais flexiveis e com maiores possibilida-

des de se moldaren a novas situagoes.

Tratando-se de uma adaptagao ja efectuada, e em grande

parte inconsciente, o habito permite uma economia da vontade.
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£ como se constituisse uma reserva , da qual se pode bene-

ficiar em qualquer momento. Se o habito nao existisse, os

actos mais simples levariau nais teupo a seren executados

e o individuo nao tendo a consciencia e a vontade libertas,

nao se encontraria disponivel para novas tarefas* As vi

vencias tecnicas adquiridas pelo individuo, constituen des

te nodo, um sistema de habitos motores - nao de esteriotipos-
sobre os quais se ira apoiar„ a fin de adquirir novos conhe

cimentos.

Concluindo: Numa fase inicial de aprendizagem, em que o

individuo esta completamente absorvido na reprodugao do ges-

to proposto, podenos dizer que a tecnica conduz a uma sis-

tematizagao dos movimentos. Por exemplo:
- um "demi-plie" em segunda posigao (danga classica) , es

ta perfeitamente definido na sua forma. No entanto, o

encadeamento e a conbinagao dos elenentos, a velocida-

des variaveis - pois o "demi-plie" a segunda ja nao tem

velocidade definida - impedem a autonatizagao no que

ela tem de prejudicial para novas aquisigoes.

Ja numa segunda fase de aprendizagem, a da interpretagao,

isto e, quando a tecnica comega a estar assimilada, a acgao

criativa ja e infinita; podendo, por exemplo, escolher-se a

musica que quizermos para executar movimentos aprendidos e

portanto utiliza—los em combinagoes novas, com ritmos ou ca-

dencias diferentes e por conseguinte interpretar a musica

escolhendo nela os momentos que correspondem aos nossos mo

vimentos, invontando todas aas formas, por mais estranhas

que paregam, de a interpretar.

0 que acabamos de expor, ber.i como todos os elementos an-

teriores relacionados com o habito - tambem verificados quan

do do habito motor - permit e-nos concluir que nem sempre a

repetigao de um movimento se torna esteriotipo, e que a tec

nica que parece, a primeira vista, ser inibit6ria. da acnao

criadora e, antes pelo contrario - quando adquirida de de-

terminada forma - um dos elemntos que mais favorece essa

tiesua acgao criadora.
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Aprofundando ainda mais o assunto, e baseando-me nas

conhecimentos tec'ricos sobre o processo criativo, inseri-
dos na segunda parte deste trabalho, vamos conf irmar e re-

forgar a conclusao anterior,

Explicar uma. criagao e negar a sua originalidade, a sua

transcendencia, 4 a nao aceitagao do caracter criativo des-

sa mesma criagao, podendo no entanto, proceder-se a anali

se de una criagao pois esta consiste, nuna certa medida, num

arranjo novo e diferente de elementos - materials - ja e-

xistentes.

Vimos que a experiencia pessoal adquirida a.trave's das

vivencias, assim como a informagao adquirida pelo indivi

duo era, uma das condigoes essenciais ao desenvolvimento da

sua. criatividade.

Vimos tambem, que tinha sido elaborado no dominio da

investigagao, uma teoria da informagao que relaciona a pro

dugao divergente com a capacidade de cada individuo em de

terminar a maneira de receber as informagoes, de as organi-

zar e de aj.s interpretar en fungao das suas vivencias, e que

estuda varios processos relacionados con a inf ornagao e o

pensanento divergente,

0 processo criativo esta portanto relacionado com a aq;ui-

sigao de conhecinentos e con a, cultura anteriornente adqui

rida por un individuo sen os quais nao se pode realizar.

Portanto, a aquisigao de tecnica, longe de exercer qual

quer processo inibitorio sobre a criatividade I, nao so,in-

dispensavel ao seu desenvolvimento nas tambem condigao es-

sencial da sua existencia.

Tenos de estar no entanto conscientes de que um excesso

de cultura, ou de tecnica no caso que nos interessa, pode

abafar a criatividade do individuo. Quando nos aplicamos

exclusivamente a reproduzir o que os outros inventam, dei-

xamos de pensar de aoordo com. nos proprios e ja nao conse-

guimos portanto, nem descobrir, nem criar.

De facto, a, maneira propria de um pintor proceder a sua
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formagao, £ primeiramente atraves da imitagao, e em seguida,
atraves da recusal quando est? atinge a sua propria origi- _

nalidade, e opondo-se aqueles. rue foram os seus mestres, por

tanto em fungao deles.

0 estilo coreografico de 3'erge Lifar opoe-se a danga fol-

clorica assim como a danga classica mas, no entanto, utili

za elementos vindos destes nig tipos de danga, para criar

a que Ihe e propria.

Quanto mais rica e varia'a for a bagagem tecnica de um

individuo, mais este tera rossibilidades de criar, mas para

isso, sera necessario que consiga d&Bligar- s e das diferentes

formas de tecnica adquiridas, construindo a. partir delas a

sua propria forma. Pa.ra isso, 4 necessario que o individuo

tenha um conhecimento concreto, isto 4 teorico e pratico,do

maior numero de correntes existentes - no caso da danga:clas-

sica,, comtemporanea, jazz, caracter, espanhola, primitiva,

folclorica, oriental e a danga de Isadora Duncan baseada nos

movimentos naturais, na espontaneidade e na criatividade -

cms que nao proceda a automatizagao destes conhecimentos, e

que atraves de uma analise profunda das caracterlsticas de

cada "escola" e dos seus principios fundamentals, faga uma

sintese cujas caracterlsticas deverao corresponder as suas

proprias tendencias ° necessidades.

"Savoir se degager des formes donn^es, ne pas automatiser

ses gestes est educatif"

Pinok et Matho
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3.1. Comprovagao -pela pratica :

Estando a minha duvida elacidada do ponto de vista teo-

rico, resta-me conprovaVla atraves da pratica.

Propuz-me portanto, efectuar uma experiencia, a fim de

verificar se na realidade a aquisigao de tecnica inibia a

criatividade, ou p*lo contrario Ihe era favoravel.

Esta experiencia nao chegou no entanto a realizar-se,

tal como estava planif icada inicialmente, mas parece-me de

todo o interesse incluir o seu piano neste trabalho, e ex-

por as causat que levara-m a. sua desistencia assim como a

sua; substituigao por outra de mais acessivel aplicagao.

3.3-.1. Planif icagao da experiencia e factores que deter

mir. ,ram a. sua, desistencia.

Dividi a,s alunas que frequentavam as aulas de ginastica

ritmica em dois grupos: iniciadas e principiantes.

0 criterio de escolha. foi o seguinte:

- Grupo de pjrincipiantes
- correspondendo as alunas sem

tecnica ou seja, que nunca tenham praticado ginastica rit

mica, f olclore, mimica, ballet, ou qualquer outro tipo de

danga.

- topo de iniciadas - correspondendo as alunas com tec

nica ou seja, que ja tenham praticado uma ou varias das mo-

dalidades acima citadas.

A e^tes dois grupos seriam dadas aulas de:

- Movimentagao geral

- Estruturacao do espago

_ Estruturacao espago- temporal

- Estruturagao do esquema corporal

JJptas primeiras aula,s tinham a fungao de de-sinibir um

pouco as alunas, e de facilitar a sua integragao ao nivel
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do novo grupo a que pertenciam, apos o que se procederia

a aplicagao de testes de medigao da criatividade adaptados

ao movimento.

Do estudo destes testes, ja se podia verificar se exis-

tia qualquer deferenga no que respeita a criatividade das

alunas sem tecnica - principiantes - e das alunas com uma

determinada bagagem tecnica - iniciadas.

Depois, durante 3. meses pelo menos, seriam dadas aulas

de transmissao de tecnica a que chamarei de preferencia

aulas de informagao.

Citarei algumas das actividades a praticar:

-

Consciencializagao das atitudes correctas nas posigoes

de pe, sentado, deitado, etc. Importancia das mesraas na dan

ga;

- Flexibilizagao, musculagao e alongamento muscular;

- Aprendizagem da marcha,da corrida, do molejar, do ba-

lancear, da "explosao", do movimento com contragao central

e periferica;

- Aprendizagem do saltitar, do galope; trabalho especi-

fico da impulsao -'"detente" e "souplesse"-

- Relaxagao; exercicios de contracgao e descontracgao

segmentar e geral;

- Movimentagao geral com musica;

- Iniciagao a. danga classica;

- Iniciagao a danga comtemporanea;

- Iniciagao ao "Jazz Dance";

- Nogoes de danga espanhola;

- Nogoes de danga de caracter;

- Danga folclorica;

- Movimentagao geral com aparelhos portateis.

Apos este periodo de transmissao de tecnica, seriam apli-

cados novamente os teste de medigao da criatividade. 0 seu

estudo deveria revelar se a aquisigao de tecnica, em ambos

os grupos, tinha provocado uma inibigao da criatividade nas

alunas ou pelo contrario tinha favorecido a acgao criativa.



- 127 -

Seguir-se-ia um periodo em que seriam transmitidas tec

nicas de criatividade com o intuito de desenvolver, nas alu

nas, uma acgao criativa ou de as fazer despertar para essa

mesma acgao.

Seriam aplicados novamente testes de medigao da criati

vidade a fim de verificar se a aplicagao de tecnicas de

criatividade nas aulas teriam intensif icado, desenvolvido

ou despertado a criatividade das alunas.

Esta experiencia permitia-me reforgar a conclusao teo-

rica que foi exposta anteriormente ou verificar a existen

cia de factores negativos, o que me obrigaria a rever o

problema na sua totalidade.

As razoes que motivaram a desistencia desta experiencia

foram as seguintes:

— nao existencia de testes de criatividade, no que res

peita particularmente ao movimento;

- nao existencia de testes de criatividade em Portugal;

- escassez de bibliografia sobre os teste de criativi

dade, propriamente ditos, e sua aplicagao a nlvel es-

colar;

- dificuldade de aplicagao dos testes de criatividade

tanto para o professor como para os alunos, sem o apoio

de um psicologo escolar ou de um invest igador devotado

a este assunto;

- investigagoes sobre a criatividade ainda muito recen-

tes, o que implica, e explica, a falta de precisao dos

testes de criatividade.

Frente a todos estes problemas que se me apresentaram, e

nao me julgando eo> situagao de poder adoptar os testes de

criatividade existentes, ao movimento, e muito menos de pro-

ceder a sua avaliagao, resolvi abdicar desta experiencia e

estruturar uma outra que estivesse ao alcance das possibili-

dades existentes.
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3.3.2. Planif icagao da nova experiencia

Esta segunda experiencia, consiste em linhas gerais no

seguinte: dois grupos com o mesmo numero de alunas, aproxi-

madamente da mesma idade e com o mesmo numero de aulas por

semana, designados por principiantes e iniciadas, cujo cri-

te"rio de escolha e o exposto na experiencia anterior.Man-

tem-se portanto os mesmos grupos aos quais e aplicada a

mesma experiencia,

Desinibigao das alunas e desenvovimento da dinamica de

grupo atraves da recapitulagao e aprendizagen de movinentos

e gestos base, tais como: marcha, corrida, saltitar,galope,

molejar, balancear, ale"m de, flexibilizagao, musculagao,

exercicios de coordenagao dinamica geral, trabalho de in-

pulsao , estruturagao espago- temporal, estruturagao do es-

quema corporal, ou seja- movimentagao generalizada.

■^ ""

Kespostaj a_ um^ quest ionario elaborado em relagao as

varias formas de danga, para ter uma nogao dos conhecimen

tos teoricos gerais das alunas sobre o assunto.

B - Primeira experiencia de criatividade: apos uma aula

de movimentagao geral, muito ritmada, foi proposto as alu

nas movimentarem-se livremente, limitando-se unicamente ao

tema algas, ao som de uma musica lenta e ligada ("Algues",

Improvisation-Piano, Francisco- Semprum).

C - Campo tema tico^_papel^o_obj odJo

exploragao de um_obje(2to_{aparelh^ Com esta ex

periencia, proponho-me estudar, atraves da exploragao do

objecto, se a tecnica tera qualquer influencia inibitoria

sobre a espontane idade de movimento das alunas.

D - Transmissao_de_tecnicajDo^

nadas :

- Jazz Dance

- Danga comtemporanea

- Danga classica

- Danga espanhola (nogoes)
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- Danga de caracter (nogoes)
- Folclore

-

Movimentagao com aparelhos portateis
- Te"cnicas de improvisagao

E -

^peti2ao_da_experienc^

5'2_^i££^2_2S_2liatividade_ou^xp a f im

de poder verificar se a transmissao de tecnica efectuada an

teriormente inibiu a capacidade criativa das alunas ou pelo

contrario, favoreceu o seu desenvolvimento ou enriquecimento.

No decorrer desta experiencia foran efectuadas observagoes

gerais, a nlvel individual ou de grupo, sendo fixaOos algu-

mas imagens e tiradas varias conclusoes.

Segue- se uma relagao das varias experiencias, explican-

do o modo como se desenrolaram, transcrevendo as observa

goes que fiz "in locco", ilustrando-as com foto rafias ti

radas no decorrer de cada experiencia e expondc as conclu

soes respectivas.
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3.1.3. Desenrolar da experienciaa

■k "

S^^P^^JfiLS.H^EH^stionario:

Este questionario (exemplar anexo a este trabalho) foi elar

borado para determinar at 6 que ponto as alunas sablam diferen-

ciar os varies tipos de danga, assim como o que entendem por

criatividade e qual a impotancia que Ihe atribuem, o que me

permitiu, de um certo modo, ter uma nogao das suas vivencias.

0 entus:&3mo com que responderam ao questionario, demons-_

trou o interesse e aceitagao que Ihe dedicaram. A interpretar-

gao deste questionario nao chegou a ser efectuada por falta

de tempo. Limitar-me—ei portanto a fazer um: breve comentario

as respostas que considerei mais importantes, citando alguns

examplos.

Pergunta 1.1. 0 que e o movimento ?

- As respostas apresentadas, demons tram a facilidade com que

as alunas se relacionaram com esta pergunta, surgindo duas ten

tendencias:— movimento relacionado com a expressao humana e

- movimento relacionado com as leis fisicas.

Exemplo s:

"£ qualquer coisa, ou melhor, I a acgao que nos faz mover

atraves de reacgoes e de sensagoes a que estanos sujeitas"

- Ana Maria, 16 anos

"£ a uudanga de lugar de todos os corpos" - Teresa, 14 anos

Pergunta 1.2. 0 que e a mtfsica ?

- As respostas foran quase unaniues em concordar que a musica

£ uo conjunto de sons harmoniosos de agradavel audigao . Outras

viran nelas un nodo de expressao do compositor.. Algumas,no

entanto, foram mais completas ou originais.

Exemplos:

"Sao sons hombinados que produzem uma melodia"-Teresa, 14anos

"£ uma maneira de algumas pessoas nos transmitirem aquilo

que sentem e que pensam" - Maria Teresa, 16 anos
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Pergunta 1.3. Que relanao encontras entre a nusica e o no

vinento ?

- Quase todas responderau que a nusica e o novinento se ^om-

pletam, est and o intimamente relacionadas.

Exemplo i

"Para mim, eles completam-se. Ambos exprimem algo e quando

juntos, completam-se de tal maneira que os julgamos inseparaV-

veis" - M§ do Carmo, 16 anos.

Pergunta 2.1. Sabias que ao Ballet tamblm se chama Danga

Classica. Sabes o que e ?

- As respostas aproximam-se muito, denotando o conhecimento,

mais ou menos reel, do que e o ballet ou pelo menos,

da sua existencia como uma das formas de arte.

Exemplo:

"Ballet £ uma forma de expressao que procura coordenar os

movimentos do corpo com a musica classica" - M§ Augusta, 16 anos

Pergunta 2.2. 0 que e a Modern Dance ou Danga Coateu-po-

ranea ?

- Raras foram as alunas que souberan def inir Danga Contempo-

ranea. Para quase todas este tipo de danga e una danga livre,

isenta de regras, contrastando com a rigidez da Danga Classica

e nunerosas foran as que a eoMfundirao con o chauado "ye-y£"a

Exemplo:

"£ una "variante" do ballet, baseada en uoviuentos talvez

mais bruscos e acentuados . . .representa melhor o mundo actual"

- Ma Joao, 16 anos

Pergunta 2.3. Ja ouviste certamente falar de Folcrore.Cada

pais ten o seu. Sabes dizer o que £ para ti, a Danga Folclo

rica ?

- Todas as alunas, uuas uelhor, outras pior, souberan defi-

nir Danga Folclorica.

Exeuplo :

"A Danga Folclorica
£ una danga tradicional de cada pais"

- Lidia, 14 anos
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Pergunta 2.4. 0 que £ o Jazz Dance ?

-

Quase^ todas as alunas confund.iram Jazz Dance com musica do

Jazz, nao conseguindo estabelecer qualquer relagao entre elas.

Mais da metade nao responderam a pergunta.

Exemplo:

"Jazz era a forma de expressao dos escravos negros e por

isso como que o seu folclore" - Ana Paula, 15 anos

Pergunta 2.5. Ja ouviste falar de mimica. Sabes o que e ?

- A maior parte das alunas mostraram saber o que £ a mimica

dando explicagoes bastante completas.

Exeuplo:

"Fala atraves de gestos, dando as uaos ou ao corpo expres-

sees, de naneira a poder nostrar as pessoas o que se quer di-

zer" Ma Rita, 16 anos

Pergunta 2.6. 0 que e Expressao Corporal ?

- Quase todas tiverau respostas correspondentes a realidade,

salientando a relagao entre a expressao da personalidade do

individuo c os uoviuentos que executa ben cono o desejo de co

uunicar con outren.

Exemplo :

"Creio que e expriuir con o corpo algo que se pretende a

transmitir" Ma Joao,l6 anos

Pergunta 2.8.1. 0 que £ a"Ginastica Ritmica" ?

- Obtiverau-se as respostas nais variadas, uuas relacionaraiB-

-na con a nusica ou con o ritmo, outras con o ballet, outras

ainda consideram-na un meio de expressao.

Exemplos:

"£ uma ginastica, 'que obriga a seguir um ritmoce que alia

a educagao fisica ao sentido de aud.igao e que nos impede um

trabalho estrictamente mecanico ou antes do simples coordena-

gao de movimentos" - Ana, 15 anos
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"E uma ginastica feita com musica, 4 uma iniciagao ao

ballet" - Paula Filomena,13 anos

"Dar expressao ao corpo atraves da musica"- LiaRita, l6anos

Pergunta 3.1. 0 que 4 a criatividade ?

- Poucas alunas responderam a esta pergunta. No entanto, as que

o f izeram, relacionaram a criatividade com a expressao da per

sonalidade do individuo.

Exemplo :

"£ o poder de iuproviso e criagao que nos teuos, con algu-

mas tendencias para determinados campos" - MaGuilhermina, l6anof~

Pergunta 3.2. Qual a sua finalidade ?

- Houve tambem uma minoria de respostas. As que o f izeram de-

finirau a finalidade da criatividade cono sendo un meio de pro-

gresso ou de quebrar a monotonia do dia a dia. Algumas no en

tanto relacionaram-na com o desejo de afirmagao e expansao do

individuo.

Exemplo:

"Ajudar os individuos a mostrar aos outros o seu "eu" pes

soal e intimo" Ana Paula, 15 anos

Pergunta 3.3. Querelagao encontras entre a Criatividade e

o Movinento ?

- Surgiran as respostas nais variadas e nen seupre proximas

da realidade.

Exemplo :

"Quando nos movimentamos, podemos dar largas a nossa ima

ginagao e criar novas maneiras de expressao" MaAugusta, 16 anos

Pergunta 3.4.1. Costumas improvisar ?

- Raras foram as alunas que disseram nao improvisar.

Pergunta 3.4.2. Que te leva a improvisar ?

- Poucas se aperceberam do que as leva a improvisar. Sabem que

r-ostam de improvisar mas nao sabem bom porque.
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Exemplos:

"A procura de um mundo ideal" Ana Paula, 15 anos

"A necessidade de libertagao" Ma Teresa, 16 anos

Pergunta 3.4.3. Que sentesaao improvisar ?

- Quase toda a gente diz sentir-se feliz e livre ao improvisar,.

No entanto, parece-me que favirecer a criatividade nesse sen-

tido, seria criar uma ilusao da vida, o que £ prejudicial.

As pessoas procuram na criatividade momentos de liberta-

de e de felicidade, que nao corresponded a sua realidade, mas

que constitui uma fuga a essa propria realidade. A criativi

dade deve favorecer o encontro da sua propria realidade, ajudar

a aceita-la a a nelhora-la, a atingir a responsabilidade, a

uaturidade e so depois a liberdade.

Mas ate chegar a essa liberdade, que nada ten a ver con a

ilusao ou sensagao da liberdade, proporcionada por uns nonen-

tos de iuproviffagao, e necessario percorrer un longo caninho,

caninho que requer nuita corageu, forga e energia. Por isso

tao poucas pessoas conseguen atingir e MANTER a liberdade.

Pergunta 3.5. Se a Criatividade deixasse de existir, o que

s sucederia de un nodo geral, e no caso particular do aoviaentol

- Houve grande originalidade de respostas.

Exeuplo s:

"Perderia todo o interesse, pois passarian a ser coisas

repetidas" Ma Teresa, 16 anos

"Acho que o novinento deixaria de existir. Sen criar novas

fornas, novos pontos de vista, novos uovinentos, o honen nao

poderia viver" MaFilouena, 16 anos

Pergunta 4.1. 0 que 4 Educar ?

- louve varios tipos de respotas: uuas reflectindo un conceito

tradicionalista de educagao e outras, denotando certas particu

laridades proprias de cada aluna.
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Exenplos:

"Modelar o nosso ser confome as tradigoes e opinioes de

quern nos educa" Ana Paula, 15 anos

"Canalizar as tendencias e aptidoes de cada pessoa de nanei

ra a serem totaluente aproveitadas e desenvolvidas" -Ma Rita,

16 anos

Pergunta 4.2. Encontras alguna relagao entre a criatividad?

e a Educagao ? Eu caso afirnativo diz qual.
- Poucas alunas responderan a esta pergunta, no entanto as

que o f izerau derau boas respostas.

Exeuplo :

"Sin. Educar £ ensinar a criar" Ma Fatima, 15 ? anos

Pergunta 6*1. Que finalidade ancontras na Expressao Corpor-"

- A esta ultima pergunta houve poucas respostas e as que sur-

giram foram muito variadas.Exemplo:

"Nem tudo se pode exprimir por palavras, ha necessidade por

vezes de criar outros meios de expressao" Ma Teres, 16 anos

Atravls do estudo, demasiadamente rapido das respostas ao

questionario apresentado, posso conclmir que so una uinoria

das respostas corresponde a realidade. A maior parte, estao

perto dela e so algumas podem ser comsider&das totalmente er-

rad.as.

Penso no entanto, que na generalidade as respostas sao

razoaveis, atendendo a dificuldade do inque*rito e as idades

das alunas a que foi feito, demonstrando a maior parte falta

do maturidade de pensamento, o que £ natural.



A Ana-Cristina

A Ana-Helena

A Isabel

1 Paula Serrao

E a todas as minhas

ALUNAS . . .
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Les modes different, mais le monde

demeure le monde...

Paul Bellugue
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B -

^iusira^xperien^ia^jde^criatividade:

Esta experiencia, que foi executada no fim de uma aula,

consistiu na Inprovisagao livre dc movimentos subordinados

ao tema: "algas". A niSsica que acompanhava esta experiencia

era lenta e melodiosa, tendo portanto caracterlsticas total -

mente diferentes da que tinha acoupahhado a maior parte da

aula, que tinha sido constituido por movimentos de Jazz,ca-

racterizados por gestos bruscos, rapidos, socos e ritmados,

assim como a nusica que os aconpanhavau. A totalidade da au

la foi assim. estruturada,: movimentos de Jazz - caraoteristi-

cas ritmadas - e improvizagao com o tema, de algas - carac

terlsticas melodiosas -,de forma a que nenhum movimento pro-

posto no decorrer da aula pudesse sugerir qualquer hipotese

de transfer para a experiencia em questao.

Esta experiencia foi intencionalmente efectuada no fim da

aula, tendo em conta o tipo diferente de dinamica de grupo,

no inlcio de uma aula e no fim da mesma. 0 facto das alunas

se sentirem menos inibidas no final de uma aula, e de se re-

lacionarem mais facilnente umas con as outras, faz con que o-

anblente se torne propicio a una experiencia deste tipo,so-

bretudo quando efectuada pela prime ira vez.

Observagao efectuada em relagao ao grupo com tecnica e

ao grupo sem tecnica:

"

2rH\P°_2°9_Mexico - Inprovisagao conscienciosa. da. maior

parte dos elenentos, havendo no entanto algunas alunas, as

mais inibidas, que se limitaram a, observar as colegas.

- Grupo_seu_t|cnica
- A uaior parte dos elenentos deste

grupo, mantiveram-se imoveis observando as poucas colegas

que se movimentavam iuprovisando. No entanto, pas sad o ja al-

gun tempo, foram-se integrand o pouco a pouco no pequeno gru

po que se movimentava, embora a. maioria se mantive-se fora

da. experiencia que se estava a realizar.
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C onclusao :

Neste tipo de inprovisagao, con tena, a fait a de tecnica

parece ter limitado e inibido as alunas.

Deste modo, no grupo com tecnica :. havia uma maioria de

alunas capazes de improvisar, enquanto que no grupo sem te*c-

nica, uma, maioria nitidanente incapazes, de nonento, de in-

provisar. Qual o motivo: falta de tecnica ? inibigao ? ou

inibigao provocada pela falta de tecnica ?
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Inprovisagao con tena : A1GA.S

Musica: ALGUE -

Francisco-Seuprun

Improvisagoes (Piano)





JL
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C -

££Il!^_t£nati2

A experiencia desenrolou-se da seguinte forma:

- Tomada de consciencia, do campo tematico - ginasio - atra

ves de un reconhecinento visual deste, e da utilizagao do es

pago pela marcha, corrida e saltitar (seu nusica).
- Depois das alunas teren a nogao do espago que as rodeia

e das possibilidades de deslocanento que afpodem efectuar,as-

sin cono un naior conhecinento da presenga do grupo en que

estao inseridas, cada una delas vai buscar o objector con qjue

nos propuzeuos trabalhar e efectuar con ele tudo o que qui

zer, cono quizer e con quen quizer.

Atraves desta experiencia; proponho-ne verificar se a fal—

tca de tecnica ou a existencia de una bagagem tecnica ira ini-

bir ou favorecer a criatividade.

Esta experiencia foi efectuada sucessivainente com os di

ferentes objectos: cordas, fitas,e bastoes, aoonpanhada de

un fundo nusical.

Observagao geral:

• Atraves do. desenrolar da experiencia, podenos indivi-

dualizar tres partes fundamentals:

- Depois de pegarem no objecto proposto para a exploragao,

as alunas movimentaram-se livremente, utilizando ou nao o

obgecto. Esta primeira fase, £ caracterizada pela familiari-

zagao com o objecto e pela sua tomada de consciencia, assim

como dos movimentos possiveis de serem efectuados com este,

ou atraves deste.

- Surge entao uma segunda fase, em que a. aluna repara na

presenga das colegas e no trabalho que. estas estao a reali

zar. Aparece portanto o desejo de as imitar, e emitas dela-S

juntam-se, duas a duas, nao so para transmit irea uma a outra

as suas descobertas mas tambem para as executarem em conjunto.

- Apos esta segunda fase, as alunas acabam por se juntar

em grupos nais
numero sos e por improvisarem ao nivel destes
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grupos.

£ evidente que nen todas as alunas experinentaran estas

tres fases, e algumas fizeram-no sem atender a ordem expos-

ta, mas na genaralidade esta sequencia foi verif icada.

Houve ainda algumas alunas que trabalharam sozinhas duran

te toda a aula., enquanto que outras, passaxlos adLguns momentos

ja se encontravam em grupos.

Observagao efectuada em relagao ao grupo com tecnica e ao

grupo sem tecnica:

-

£EBPo_com_tecnica _ Neste grupo houve um numero bastante

elevado de elementos que trabalharam individualmente durante

toda a aula, pelo que assistimos apenas a formagao de um ou

dois grupos, mesmo depois de ter feito sentir a existencia

de colegas e a possibilidade de com elas efectuarem trocas,

ou ate de improvisarem ao nlvel de grupo.

Estas alunas sao de um modo geral bastante individualistas,

o que e alias facil de compreender, pois neste grupo estao

reunidas as alunas com maior bagagem tecnica por terem prati

cado ballet, ginastica ritmica ou qualquer outra forma de dan

ga. 0 facto de terem procurado essas modalidades e nao outras,

como o basquetebol, o voleibol ou qualquer desporto de equi-

pa, ja demonstra da parte delas, uma tendencia para um certo

individualismo, tendencia contra a. qual devemos lutar, dando

oportunidade a trabalho de grupo, uenosprezando o trabalho

denasiadamente individualista que favorece uma atmosf era de

competigao entre as alunas.

-

G-rupo_sem tecnica - Fiqruei surpreendida pela facilidade

de integragao destas alunas, em grupos e pela sua desinibi-

gao, o que nao tinha sucedido na aula anterior de improvisa—

gao livre.

A utilizagao de um aparelho portatil parece ter superado

o problema criado na aula anterior pela falta de bagagem tec

nica deste grupo, pois notou-se um a vontade muito grande na

utilizagao do objecto no movimento e a formagao quase espon-

tanea de grupos que trabalharam alegremente numa procura de

grande originalidade.
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C one lusao :

Posso portanto concluir desta experiencia que a relagao,

qrue se afectua entre a aluna e o objecto, e um meio de esta

se relacionar com o mundo e de adquirir maior conhecimento

do seu proprio corpo. 0 trabalho com aparelhos portateis pa

rece ser muito util numa fase de iniciagao em que a crianga

ou o aluno tem mais dificuldade em executar movimentos dife

rentes da^ueles que tern por.,habito executar (andar, correr,etc.'

Isto permite-lhe um maior conhecimento do seu esquema corpo

ral uma vez que, por intermedio de um aparelho portatil, o a-

luno encontra.—se directamente relacionado com o mundo que o

rodeia.

0 uso de um aparelho deste tipo facilita a conscienciali-

zagap do esquema corporal e a relagao deste com a nogao es—

pago-temporal, donde ira surgir um maior dominio do corpo e

sera portanto facilitado o movimento livre.

Parece-me pois necessario comegar por um trabalho com apa-

relhos portateis para posteriormente chegar a movimentagao

livre.



- 146

CORDAS

- la fase
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Observando as

colegas
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CORDAS

- 2a fase
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CORDAS

3:a fase
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FITAS

la fase -
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FITAS

2a fase -



TJ O
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PITAS

3a fase -
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BASToE'J

ln fase

^1 ^1 1H*d9

E^fl H' ^^^^

^^^^ ^^» ^^^ s&JSa

^■■■■■B .acaa^HH

^=|S
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BAST&ES

- 2§ fase -
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bastSes

- 3s fase -
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D -

Trar^missao_de_tecnic^

Durante algum tempo foi feita as alunas uma iniciagao aos

diferentes tipos de danga e a diferentes tipos de trabalho -

com aparelhos portateis, improvisagao, etc. - com o intuito

de enriquecer os conhecimentos tecnicos das alunas em varios

dominios do movimento,

Esta transmissao de tecnica, teve por fim permitir as alunas

o aumento de informagao, pera se proceder a, verif icagao das

consequencias em relagao ao processo criativo.

E - Repetigao da experiencia do campo tematico e papel do ob

jecto na criatividade ou exploragao de um objecto:

A aplicagao desta experiencia, apos ter sido efectuado

um enriquecimento da informagao, so veio confirmar o que te—

mos vindo a demonstrar ate" agora: que a aquisigao de teonica

neste dominio do movimento nao prejudicou de modo algum a

criatividade das alunas, mas pelo contrario, trouxe-lhes uma

maior riqueza de informagao, um melhor conhecimento de si pro

prias e dos outros, o que vai favorecer grandemente a sua ac

gao criadora.

Considero desnecessario descrever esta nova experiencia .

pois iria repetir tudo o que foi dito em C -. Comvem, no en

tanto, sal i entar algumas diferengas:

- maior desinibigao das alunas;

- maior dominio do movimento;

- maior originalidade de movimento;

- aumento de qualidade da improvisagao;

- maior espontane idade das alunas.
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3.3.4. Conclusoes gerais:

No decorrer das experiencias efectuadas, notou-se que:
- as alunas com menos tecnica foram as mais limitadas nos

seus movimentos, e tambem as mais inibidas;
- estas mesmas 'alunas, tem mais facilidade em improvisar

com um aparelho portatil do que quando se trata de uma impro

visagao livre - o modo de utilizagao do objecto parece ter

compensado a falta de tecnica;
- as alunas ja com uma cert a bagagem tecnica, tem mais fa

cilidade em improvisar.

Destas observagoes podenos concluir que:

1) A tecnica, quando ben transmit ida, nao inibe a acgao

criativa no movimento mas, pelo contrario da maior riqueza

ao individuo, proporcionando-lhe deste modo bases mais amplas

para o desenpenho da acgao criativa.

2) A utilizagao de un aparelho portatil numa fase de ini

ciagao e bastante favoravel ao individuo para o seu proprio

conhecimento, sua relagao com o espago e comunicagao com o

grupo,

Considero portanto, a duvida exposta no inlcio desta ter

ceira parte (p.117 )7 ilucidada teoricamente,bem como compro-

vada atraves das experiencias prat icas realizadas.

Reconhego no entanto, que este estudo nao pode ser consi-

derado como totalmente valido do ponto de vista cientifico.

Embora este trabalho tenha vindo a ser elaborado ha quase

dois anos, considero a Dissertagao Final de Curso como um; tra

balho a realizar num prazo mais ou menos curto. Nao antevi

portanto, qualquer hipotese de efectuar um estudo cientifico

(desta duvida) pois parece-me que um trabalho deste tipo 4

muito moroso, requerendo da parte de quern o empreende, uma

disponibilidade bastante grande ou entao a inexistencia de

um. prazo para a sua entrega, ou ainda a isengao de qualquer
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finalidade deterninada, como por exemplo, a possibilidade de

entrada em conourso que proporciona uma dissertagao final de

curso.

Nao ponho de parte, no entanto, a hipotese de o realizar

mais tarde, retomando esta mesma duvida como ponto de parti-

da mas, desta vez, verif icando-a cientif icamente.
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3-. 4. Tecnicas de improvisagao:

- Definigao

- Objectives da inprovisagao
- Situagao desta nun conceito actual de Educagao Fisica

- Tecnicas de inprovisagao

- Inportancia do aconpanhanento musical ou ritmico como

factor de motivagao.

Entende-se, aqui, por inprovisagao toda. a actividade mo-

tora de natureza espontanea que traduz sob forua concreta a

forga da inaginagao.

Pretende-se atraves da inprovisagao, fornar o- individuo':

"Fornar, e desenvolver o dominio de un determinado^ numero

de situagoes por internedio do treino da iniciativa, da, malear-

bilid'ade e da espontaneidade o que leva a una. facilidade de

e*J

adaptagao.

A f ornagao inplica — o desenvolvimento de capacidades

- a nodificagao de atitudes pessoais

- o saber estar en grupo"

A inprovisagao e formagao:

1. porqiue diz respeito a pessoa na sua totalidade na medida

em que a actividade mot ora que esta a desempenhar se encontra

estreitamente ligada a personalidade do individuo;

2. porque a pratica de uma actividade estetica -

expressao

corporal - 4 uma verdade ira actividade cultural pelo facto do

individuo procurar atraves dela um aperfeigoanento pessoal;

3. porque o trabalho en grupo ou de colaboragao permite a

aprendizagem da programagao dum trabalho em conjunto, da. es-

colha dos meios e da sua realizagao, Desta forma aprende-se a

respeitar os direitos e os sentimentos dos outros.
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Apesar das caracterlsticas individuals dos exercicios de in

provisagao, a presenga do grupo ten una influencia consideravel

sobre a sua execugao; o novinento e as atitudes do honen tornan-se,

deste nodo, signif icativas:

"0 novinento, seja qual for a intengao que o aniua e a conscien

cia que o esclarece, e seupre, e em prime iro lugar, o reflexo de

um organismo, em toda a sua dimensao, e a projecgao no mundo da

estrutura global do ser" (F. Gautheret).

Esta formagao 4 tambem efectuada atraves:

- da libertagao do individuo de determinadas caracterlsticas tais

cono: tiuidez, inibigao, falta de confianga em si, medo de se afir-

mar perante outro ou perante o grupo;

- do facto de permit ir ao individuo dotado de uma grande sensibi

lidade a realizagao de uma actividade de acordo com as caracte

rlsticas da sua personalidade;

- de um maior dominio de si proprio e do meio, donde uma melhoria

de relagao com os outros e, consequentemente, uma maior facilida-

de de integragao no grupo e na sociedade;

- da aquisigao da propria autonomia desenvolvendo o sentido da res-

ponsabilidade perante si proprio e perante os outros;

- do desenvolvimento da imaginagao e do espirito criador facili-

tando a resposta a cada situagao da vida de acordo com a cultura

do individuo e uma maior personalizagao pelo facto de criar em

vez de se limitar a aceitar comodamente, e por sistema, tudo quan

to Ihe 4 imposto.

0 desenvolvimento de todas estas capacidades e inerente

ao sesenvolvimento harmonioso da personalidade humana e tem por

finalidade algo de educativo.
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0 fin da Educagao 4 fornar; "! favorecer un desenvolvi

mento humano que permita ao homem situar-se e agir no nundo em

transfornagao atraves:

- de un melhor conhecimento e aceitagao da sua persona

lidade;

- de um melhor ajustamento as situagoes;

- de uma verdadeira autonomia e do acesso a responsabi-

lidade na vida social."

Sendo a improvisagao un processo de formagao esta por

tanto enquadrada nun conceito actual de Educagao. Alem disso, os

objectives da improvisagao estao de acordo com os objectivos prin

cipals da Educagao:

- Dominio do meio: atraves do desenvolvimento da nogao

do tempo e do espago.

- Dominio de si: atraves do melhor conhecimento da pro

pria personalidade (caracter, aptidoes, historia pes

soal, situagoes e comportamento) e da responsabiliza-

gao pessoal que permite adquirir matur idade.

- I.lelhoria de relagao com os outros atraves de todo o

processo de libertagao ja atras referido.

Portanto, a_ improvisagao, desenvolvendo as capacidades

do individuo, inerentes a adaptagao permanente, permitindo assim

enfrentar todas as situagoes que vao surgindo ao longo da vida,

desenvolve a prop_ria^apacidade^e_viver.
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Te*cnicas de improvisagao:
"^

1. Individual:

a) com aparelho s

- Movimentagao livre, com fitas, cordas, magas. indianas, pandei-

retas, claves(pauzinhos) , arcos, lengos, baloes.

- Improvisagao de batimentos ritmicos, com pandeiretas, claves,

magas indianas, ou batimentos de palmas, de pes, de maos nas coxas

e estalidos.

b) sen aparelhos

- sem tena - Ilovinentagao livre - reagir de una naneira espontanea

a nusica ouvida.

- Interpretar estados de aniuo atraves da expressao

corporal.

- com tema - Exercicios de faz de conta - imitar una planta ras-

teira, una trepadeira, una seuente a desabrochar, ar-

bustros, flores (atender as condigoes a tnosfericas

pela. qual a planta passa
- vento, sol, chuva), uma

alga, uma fonte, as ondas do mar, folhas secas arras-

tadas pelo vento, uma folha de papel, papel a queimar...

- Exploragao de um objecto que se encontra no ginasio -

plinto, chao, espaldar, banco, piano, mesa, cadeira

etc. - improvisagao em relagao a esse objecto, desco

berta desse objecto.

- movimentagao livre ao son de batimentos aumentando

de intensidade, partindo da posigao de pe ou de po-

sigoes baixas, novinentando exclusivanente os bragos

ou as pernas, ou pernas e bragos, ou cabega - relagao

entre o crescendo do acoupanhanento e do novinento .

2. En pequenos grupos

a) con aparelhos

- con lengos ou fitas - duas a duas, un lengo: langar o lengo una

para a outra; improvisar con o lengo e langa-lo; "provocagao" da
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companheira, podendo esta ficar iaovel ou corresponder aos movi

mentos da prime ira.

b) sem aparelhos

- o espelho - duas a duas, uma das alunas improvisa e a outra imi-

ta os seus gestos como se fosse o seu reflexo no es

pelho. A aluna pode uovimentar todo o corpo ou uni-

cauente os bragos, as pernas, a cabega ou os bragos

as pernas e a cabega.
- sentadas eu roda, grupos de 3 ou 4 alunas:

- fazer de conta que estao a passar uuas para as outras,

qualquer coisa liquida ou viscosa - nassa de padeiro,

agua
- de forua que as que se enc outran fora do gru

po consigan adivinhar do que se trata.

- inaginar que ten nas maos, una teia de aranha ou un

pedago de fita cola e que quereu desembaragar—se dele

passando-o para o parceiro do lado.

- apanhar graos de arroz, iuaginarios, que se encon-

tram espalhados pelo chao„

-

grupos de 3 alunas:

- cada una das alunas e a ponta de una corda e vao dar

entre si una infinidade de nos.

- tendo os uembros inferiores entrelagados, as tres a-

lunas forua'u assiu o tronco de una arvore. Os troncos

e os bragos, que ficam livres, sao os ramos da arvo

re e movimentau-se ao son da nusica - vento.

3. Eu grupo

a) con aparelhos

- Improvisagao de uma aluna, com qualquer um dos aparelhos acima

referidos, o que as outras imitam.

- As alunas estao en roda e ten 3 ou 4 lengos - langar os lengos

unas para as outras; deixar cair 1 lengo e continuar a langa-lo
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cono se ele ainda existisse, e assim sucessivamente ate" deixar

de haver lengos.

Nota: Os lengos podem ser substituidos por quaisquer outros ob

jectos principalmente se se tratar de rapazes.

"b) sem aparelhos

- Inprovisagao livre de una aluna e iuitagao desta pelas outras.

- en roda -

inprovisagao de una aluna que tod^s in itan ate sur

gir nova inprovisagao de outra aluna e assim sucessivamente.

Este exercicio pode ser feito em pequenos grupos, estando todos

os seus elementos orientados na mesma direcgao, a fim de dificul-

tar as possibilidades de comunicagao.
- sinular un jogo de futebol, sem bola.

- drauatizagao de pequenas historias ja existentes ou inventadas

pelas alunas.

As tecnicas aqui referidas sao as que ja foram postas en pra

tica. A partir destas, e fazendo apelo a imaginagao, poderao sur

gir inumeras tecnicas possiveis, respondendo nais concretamente a

situagao de moment o.

(1). Este capitulo foi elaborado com base em apontamentos tirados

no
" V Curso de Verao Orff-Schulwerk

■"
- Fundagao Calouste

Gulbenkian.
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Importancia do acompanhamento musical ou ritmico como factor de

motivagao:

A maior parte dos exercicios acima mencionados devem ter um

acompanhamento musical ou ritmico.

Em principio, o acompanhamento deveria ser elaborado eu fun-

gao do novinento efectuado, por internedio de flauta, de xilofone

ou de jogos de sinos - nelodia - e de instruuentos de percussao,

pandeireta, claves, caixa chinesa, ferrinhos, pratos, etc. -rituo-

( deste nodo, e o acoupanhanento que segue a inprovisagao nao a

liuitando ao que a musica sugere).

- Exeuplo de um acoupanhanento nusical para inprovisagao con

tena.

Tena: desabrochar de una folha.

Initar a vida de una folha desde a sua nascenga, passando

pelo seu cresciuento, com as peripecias do dia a dia (frio, vento,

chuva, sol), ate a sua uorte.

Acompanhamento: A nelodia pode ser inprovisada eu xilofones

(e necessario haver un crescendo importante - aumento de intensi-

dade do son -r para simular o vento, a chuva, o ere seer da folha

ate ao morrer). A melodia no xilofone corresponde aos movimentos

continuos e ondulantes. Os movimentos sincopados sao acoupanhados

pelos instruuentos de percussao.

0 vento pode ser feito pelo raspar na pandeireta e pelo deslizar

sobre as teclas do xilofone. A chuva pode ser feita por leves to

ques con as unhas na pandeireta.

Poucos sao os Professores de Educagao Fisica con un douinio

da cultura nusical que Ihes peruita responder a estas exigencias,

havendo tambem a dificuldade de se adquirir este material nos es-

tabelecimentos de ensino.

Podenos portanto substituir este acoupanhanento por outros,

tendo eu conta que as variagoes da nusica correspondeu aproxina-
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damente ao movimento que solicits a improvisagao. Por exemplo, se

quizermos expressar una flor a nexer con o vento, a nusica tera

de ter caracterlsticas ondulatorias, onde sobressaia a nelodia,

e nao podereuos empregar auui, musica com ritmo demasiadamente

marc ado.

Diferentes tipos de acompanhamento:

- acompanhamento rituico;

- acoupanhanento nusical - flauta, xilofone, etc.

- acoupanhanento nusical:

- nusica classica (seleccionar trechos nais signif ica-

tivos) ;

- nusica ligeira sinfonica;

- 'nusica noderna - ligeira

-

cangoes;

- nusica concreta -

sons, ruidos, batiuentos.

Nota: A nusica orquestrada produz una motivagao muito mais

forte nas alunas do que a musica tocada ao piano.
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IMPROVISAQAO LIVRE

Musica: TORIL - Franca sco-

-Semprun

Improvisa.goes (Piano)

Para a mesma musica, surgi-

ram dois tipos de resposta:

1, Movimento ligado e

melodioso



2. Movimento sicopado e

ritmado
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IMPROVISAQAO LIVRE

Musica (Percussao): EXPLOCIONS I

SAUTS

- Franc isco-Semprun

Studes Dynamiques

r
m
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IMPROVISAQAO LIVRE

Musica: Sinfaula n% 40 de

Mozart em sol menor

(1^ andamento) -

Waldo de los Rios

FAC!;'.r.Anr nr !\Z"rpiC|[jADr HUf.iAW A
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1
EXPLORAQAO DE UM

OBJECTO , que se encon-

tre no ginasio
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DRAMATIZAC/A6 DE UM QONTQ: nO Peixe Risonho"

Ac ompahhament o mu s i c a1 : -f lauta

-panddeireta

- xilofone

-marteletes

-cimbales

Os Pescadores
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0 peixe grande

0 peixe risonho
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DRAMATIZAQAO DE UII T31IA

Musica: "0 aprendiz feiticeiro" - Dukas

"
0 Caldeirao

"
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. , .

"

Arras tando as

prisioneiras para o

caldeirao"

"A Colher enfeitigada

a fugir" . . .
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"As Prisioneiras"
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"A revolta das

prisioneiras" . . .

. .»"E o feitigo

virou-se contra o

feitigeiro".
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3.4.1* Musicas utilizadas ao longo destas experiencias

SN.20.36l

K0/204

KO/103

K0/104

L 6109.003

.- "El Condor Pasa" Facio Santillan

- "Etudes Dynamique s" Franc isco-Semprun
"

Improvisations (Percussion)
"

"Inprovisations (Piano)"

- "Yaoasuki" Yamasuki's

"Aieaoa"

- "Le Quadrille des Landers" Rythnes et Jeux Ex45190

- "Casatsehok" Dinitri Dourakine 370.746F

- "Love theme from Romeo and Juliet" Henri Mancini TP-4&3

"The windmills of your mind"

"Mission: Impossible Theme"

"The good, the bad and ugly"

- "Funk—in-wagnel" Hamilton-JoeFrank and

Reynolds

Paul Mauriat- "Honey"

"Mrs Robinson"

"Alouette"

"This guy is in love with you"

- "5§ Sinfonia Beethoven" Ekseption

"Danga do Sabre"

- "Musique pour les formes nouvelles de la

Danse Contemporaine" -Ginette Bastien

- "Images: reflets dans I'eau-mouvement-

cloches a travers les feuilles-et la

lune descend sur le temps qui fut^poisons

d'or"

"La Mer"

"Prelude de 1 'Apres-Midi d 'un Faune"

- "Sinfonia n^ 9" - excertos Beethoven

- "Carmen" - preludio- do acto I Bizet

_ "Bolero" Ravel

-• "L'Apprenti Sorcler" Dukas

8E006-92601M

P37021PE

334*686F

Vol.11 n2 305

Claude Debussy

Guilda da Musica

Vox

Guilda da Musica

Resders Digest

Vox

Vox
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"Espana1 Vox

S.26.037

Andres Segovia

Franck Pourcel

CaravelLi

SHTX340.012

SHTX340*014

SHTX 340.017

$-7-63687

Chabrier

"Danza Espanola N^IO en sol"

"Estudio Nfil"

"Homenaje a Aguirre"

"Sevilhana (fantasia)"

"Pages Celebres n2 2"

"Pages Celebres vol. 4"

"Pages Celebres vol.7"

"L'Orage"

"Un Jour un enfant"

"Le Meteque"

"Goodbye"

"Reverie (day dream)"

"Boom Bang a Bang"

"Tous les bateaux. . .tous les oiseaux"

"Les moulins de mon coeur"

"
Zum zum zum"

"Las Banderillas"

"Un homme dans une lie"

"La premiere etoile"

"An evening out with James Last" James Last 2414.004

"Goldene Trompeten - Hits 6" Teddy Reynolds NT683

"Tema de Lara" The Cinema Stage Orchestra SF -24800

"Os Ritmos Brasileiros" conducted by Luciano Perrone MALS1361

"Messe pour le temps present et Pierre Henry

musiques concretes pour Maurice Bejart" 836„893DSY

"lores Gymnopedies" Blood Sweet and Tears

r*Sinfonia m^ 40 de Mozart .©i sol menor (1^ andamento)

*'3§ Sinfonia de Brahms- (3^ andlamento) - Waldo de los Rios

"La Danse Husse" excerto dei'Casse-Noisette" Tchaikowsky

"La Danse des Mirlitons"

"L'oiseau bleu" excerto de: "LaBelle au Bois Dormant"

"La Valse"

"La Valse" excerto de: "Lac des Cygnes;"

"Pas de deux" excerto de: "La Beau Danube Bleu" Strauss
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- "Sylvia" (Pizzicato) Leo Delibes

. "Coppelia" (Mazurka)
- "Allegro non troppo" Luigini

"Allegreto" excerto de:"Le Ballet Egyptien"
- "Can-can" excerto de:"La Gaiete Parisienne" Offenbach

- "Scene Finale" excerto de: "Sheh£razade"



»l/Epression sans regie est une maniere

de prostitution"
ALAIN

;'... "quanto mais a arte £ controlada, limi-

tada, trabalhada, nais livre ela 4"

IGOR STRAVINSKY
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3.5. Consideragoes sobre movimento:

Apos o estudo efectuado na segunda e terceira parte deste

trabalho, concluimos que a criatividade nao pode exercer-se

a partir do nada. Esta necessity de fundamentos adquiridos

atraves da informagao que constituem as vivencias de um indi

viduo -

aquisigao de te"cnica no que respeita ao movimento.

£ baseando-se nesta vivencias que o individuo ira encontrar

as solugoes -movimentos respond.endo as solicitagoes - situagoes

criativas propostas pelo educador. Se o individuo nao possuir

vivencias anteriores - tecnica -, a criatividade nao tera ba

ses em que se apoiar e nao podera portanto exercer-se.

Ora, a informagao so pode ser adquirida atravls de uma a-

prendizageu tecnica - correspondente ao pensauente convergen

te -

nuna actividade intelectual no naior numero das nais varia-

das situagoes. So assiu un individuo tera un deteminado nune*

ro de conheciuentos noivfoaer' apoiar a sua acgao criativa.

Mais una vez concluimos que a aquisigao de tdcnica nao tera

um efeito inibitorio sobre a criatividade, mas sera pelo con-

trario indispensavel ao seu desenvolvimento.

Tomemos por exeuplo o caso da danga classica: uma bailarina

so podera criar depois de ter atingido uma certa perfeigao no

dominio da tecnica.

Nao posso deixar de dizer que citei este exeuplo por ser

o mais concreto e mais comum, no entanto nao concordo plenamen-

te con deterninados aspectos da danga classica.

£ evidente que, se ue limitar a considerar o caso do pro-

f issionalisno, nao ha a nenor duvida do que o bailarino nece

ssita de grande dominio tlcnico antes de aparecer em publico.

A ele, ser-lhe-a permit id o criar.

Por, experiencia propria, e do que me foi possivel ate" hoje

observar nas minhas alunas, a danga classica pela extrema ri-

gidez das suas regras, tem um efeito inibitorio sobre qual

quer forma de movimento, alem do que nunca sera permitido ao
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aluno amador criar, pois raramente atingira a perfeigao tec

nica, para que seja autorizado pelo professor a faze-lo. Alias

nunca surgiu numa aula de danga classica um tipo de situagao,
em que a criatividade do aluno seja solicitada. Este deve li-

mitar-se a repetir ou a recitar a sequencia de movimentos apren-

didos.

Os individuos que praticau, ou que tenham praticado danga

classica ha alguns anos sao quase seupre incapazes de se li-

bertar dos movimentos que aprendem; ficam de tal modo condi-

cionados - de uma certa maneira esteriotipados -

a um deter

minado tipo de movimento que dificiluente oonseguem executor

qualquer movimento de ca.racterfsticas diferentes, por mais

simples que seja.

A tecnica relativa a, danga classica, parece-me portanto de-

masiadamente rigida ,
e longe de dar ao individuo liberdade

de movimento e de permitir o desenvolvimento da sua persona

lidade, faai aprisiona-lo num sistema que Ihe e proprio e uni-

co - posigao "en-dehors" (anti-natural, mas necessaria para

aumentar a base de apoio e favorecer o equilfbrio nas posigoes

que Ihe sao proprias), ponta do pe" em extensao, rigidez do

tronco, movimentos perifericos dos bragos, etc.

£ facil reconhecer o individuo que praticou danga classica

durante alguns anos.

Mas tudo isto nao teria qualquer inportancia se esse mesmo

individuo - continuo a referir-me ao auador - conseguisse pa-

ralelamente a isso executor outros exercicios com caracterls

ticas totaluente diferentes e ate* antagonicas - pi em flexao

na Modern Dance ou no Jazz Dance -. Isto nao sucede nornal-

mente no bailarino prof issional, pois tem uma riqueza de novia

mentos e um dominio tal do seu esquema corporal, que faz com

C seu corpo tudo o que idealiea. -las, quando se trata do ama

dor, este mantem-se preso a uma deterninada forma de movimen

to (que tem muito pouco do novinento natural). So atraves de

una longa pratica de outras fornas diferentes de novinento,

este, conseguiria libertar-se da danga classica con todo o
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seu rigor enbora nan tenha tudo quanto Ihe traz de favoravel,
o que nao deveuos deixar de ter em consideragao.

Que solugao poderiauos dar a este problema ? £ ben possivel

que, o ensino da danga classica tivesse un efeit^g-iRSbitorio
sobre o individuo, se nao fosse unicamente couposto por movi

mentos impostos, de un rigor extreno, nas tambem de uma Parte

de movimentagao livre onde cada aluno poderia exercer a sua

criatividade dando livre curso a sua personalidade e a sua

propria maneira de sentir e executor o movimento.

Penso ser necessario, dar um lugar a criatividade, quando

o ensino da danga se destina a amadores que nunca venham a ser

prof issionais, e nunca tenham portanto a ocasiao de exercer g,

sua criatividade.

Considerando a massa de alunos que frequentan cursos par-

ticulares de danga classica e que representan para mim uma

realidade concreta, parece que o impo^tante 4 a liberdade de

movimento que cada individuo podera adquirir, em relagao a

si proprio, atravls dos aspect os posit ivos da aprendizagem

da danga classica.

Mas quando falo em liberdade de movimento , nao me refiro

a uma"gesticulagao" acompanhando uma musica frenetica ou me-

lodiosaemque estes movimentos sao desprovidos de qualquer

significado para aqueles que os executan*

"L'expression sans regie est une maniere de prostituition"

ALAIN - Systeme des Beaux-Arts

Quando me refiro a liberdade de movimento, e adquirida

atravls de um conhecimento profundo do esquema corporal e do

enriquecimento das possibilidades de movimento de um indivi

duo, donde a execugao de movimentos que Ihe sao proprios e

que a sua personalidade e conhecimentos, que possui, Ihe suge-

re em determinado momento.

Presentemente, parece-me ser este o caninho a seguir no

meu ensino: proporcionar ao aluno o maior numero de situagoes

atraves das quais Ihe sera permitido adquirir o conhecimento
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de si proprio sem qualquer influencia inibitoria, mas tendo

consciencia dos movimentos que este executa, por corresponderem,
em determinado momento a necessidade que seate (mesmo se esses

movimentos parecem nao ter signif icado para o observador) .A

criatividade passa entao a ser factor de primazia.

3.5*1. Caracterlsticas do novinento

0 teruo "Expressao-Corporal", enbora ainda ual definido, £

menos categorico do que a palavra" danga" ."E-nos uais familiar

e soa a verdadeiro, fazendo-nos regressar as origens da vida,

que nem sempre sao graciosidade, beleza e leveza, nas antes

de nais nada grito, sopro, orgasmo, enraizauento" . £ con esta

frase de Monique Bertrand e Mathilde Dumont (Pinok et Matho),

que inicio una breve analise de alguns pontos de vista insert

dos no seu livro "Expression Corporelle - uouvenent et pensee"

e que considero de primordial inportancia no estudo da danga

e na sua integragao no ambito da educagao fisica.

Expressar-se atravls do seu corpo inplica: un certo "savoir-

-faire" ou seja a tecnica, una reflexao sobre si proprio e so

bre o que se deseja couunicar aos outros, ben cono as relagoes

existentes entre a expressao corporal e a filosofia, a religiao

e a sociedade.

Seguindo o iupulso de Isadora Duncan. e.de Mary Wignan,

ou unicamente guiados pelo proprio instinto, uu determinado

numero de bailarinas, tentou dar novauente a danga um sopro

que havia perdido, afastando-se das fornas academicas.

Ehtretanto, teoricos cono Laban, Del Sarte, dissociaran as

componentes do movimento com o fin de as analisar nelhor.

Stienne Decroux,ninico e pensador da mimica, situa de mui-

to perto essas componentes e constata que a analise profunda

dos movimentos segmentares e a reconstrugao geome'trica dos

movimentos, com pontuagoes dinamicas variaveis, permite j ogar

com as capacidades expressivas do corpo como se se tratasse
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de um teclado. A singularidade cte E. Decroux esta em mostrar

que a articulagao e a pontuagao dos novinentos oferecen con-

binagoes infinitaS que nao limit an o aluno nun sistenas do

gestos aprendidos4

Segundo Laban et Decroux, o novinento apresenta quatro ca

racterlsticas:

- 0 que se uove

- Eu que direcgao

- Con que energia

- Durante quanto teupo.
££9hCO

Segue-se um quadro de Laban intitulado: os seis elementos

do movimento e as oito acgoes de base, com as nogoes de:

Espago - movimento directo

- novinento curvilineo

Duragao- novinento lento, ligado

- novinento rapid o

Energia- uovimento forte

- movimento fraco
O

Combinagoes possiveis de efectuar:

Deslizar
Oscilar

"Tapoter"?^
Flutuar

.'//) Lento (^ Curvilineo

Torcer

"Frapper" „Pr7sser.i ^^"Fouetter"

Exemplo: Directo ( espago) -Rapid o (duragao) -Forte (energia)

- "Frapper"
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Notasj.lesmo quando se trata de um movimento simples, as com

binagoes sao infinitas quando Ihe 4 acrescentado a nogao de

segmento corporal.

Por exemplo:

Cabega -

rotagao - f ortewrapida
"

-

leve-rapida
"

-
"

_ forte-lenta
"

- leve-lenta

etc,

Estas quatro caracterlsticas parecem ser apropriadas aos

movimentos do uma super-mar ion ete articulada, e fazem-nos des-

prezar uma outra caracteristica: A maneira do se movimentar,

particular a cada individuo, fruto da sua propria percepgao

do espago, do tempo, da sua vitalidade, em suma da sua per

sonalidade «,

Baseando-me no quadro de Laban, atras referido,. efectuei

uma analise rapida dos diferentes tipos do danga e do outras

tecnicas de movimento, tentando assim por em relevo as suas

principals caracterlsticas ( limit o-me a focar as caracterlsti

cas dos tipos de danga ou de tecnicas, de que tenho um conhe

cimento teorico e pratico).

Principals caracterlsticas do movimento no que respeita:
-

a, danga classica ou ballet

Espago - movimento curvilineo

Duragao- movimento lento e ligado

por vezes rapido

Energia-r movimento fraco

por vezes forte

- a danga contemporanea ou modern dance

Espago - movimento directo e

movimento curvilineo

Duragao- movimento rapido e

movimento lento e ligado

Energia- movimento forte e

movimento fraco
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- ao jazz dlance

Espago - movimento directo

Duragao-
"

rapido

Energia-
"

forte

-

a danga espanhola

Espago - novinento curvilineo

por vezes directo

Duragao- rioviuento rapido

por vezes lento e ligado

Energia- novinento forte e

"

fraco

-a danga de caracter

Espago - novinento directo e

" curvilineo

Duragao- novinento rapido

por vezes lento e ligado

Energia- novinento forte

por vezes fraco

- a, ginastica rltnica - nltodo i.Iedau

Espago - movimento curvilineo

Duragao-
"

lento e ligado

por vezes rapido

Energia- movimento fraco

por vezes forte

- ao metodo "Orff-Schulwerk"

0 movimento utilizado neste ue'todo> ten qualquer tipo

de caracteristica, pois baseia-se quase totaluente na inpro

visagao.Neste ne*todo, o novinento tera portanto as caracte

rlsticas do individuo que o executa.

- a expressao-corporal

Estando a expressao-corporal grandeuente relacionada

com o que o individuo dose j a expriuir, esta sera caracteri-

zada ora por un tipo de novinento, ora por outro. Suponhanos

que o individuo deseja expriuir a furia.Os seus uoviuentos te
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rao as caracterlsticas seguintes:

Espago - novinento directo

Duragao-
"

rapido

Energia- "
forte

nas, se este mesmo individuo quizer expressar ternura, en-

tao as caracterlsticas dos movimentos serao:

Espago - movimento curvilineo

Duragao-
"

lento e ligado

Energia-
"

fraco

Em cada um dos casos, ele utilizara os movimentos que cor-

respondem as caracterlsticas citadas: "frapper" e "flutuar".

Deste modo, o individuo podera empregar toda a gana de no

vinento, consoante o que desejar expressar,

Feita esta breve analise do alguuas tecnicas existentes e

tendo posto on relevo as caracterlsticas principals de cada

una, notauos que:

- A expressao-corporal e a que abrange a uaior gana de

uovinentos. £ portanto a nais rica, a nais verdadeira, a nais

construtiva. No entanto, pressupoe un douinio corporal bastan

te grande adquirido atraves da aquisigao de tecnica? pois, para

que o individuo, consiga dar a expressao real aquilo que de-

seja exprimir, £ preciso que o seu corpo Iho pernita e que nao

const itua un obstaoulo para ele.

- Enbora o novinento utilizado no metodo "Orff-Schulwerk"

parece ter as mesmas caracterlsticas, do que a expressao

criadora, isso nao sucede na realidade. A improvis-gao - ex-

celente meio de desenvolver a criatividade do um individuo -

apresenta-nos o individuo tal como £, com os seus Unites, as

suas def iciencias, a sua incapacidade, na maior parte das ve

zes, de expressar verdad.ezbramente o que deseja; falta-lhe a

te'cnica.

A improvisagao parece ser a primeira £ to/pa para a expres

sao corporal: de facto , atrav£s da improvisagao, o individuo

desenvolve a sua criatividade, o que faz nascer nele uma necee
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sidade constante de movimento criativo, tomando consciencia

das suas limitagoes,pois a sua falta de tecnica faz do corpo

um obstaculo e nao um meio que permita expressar tudo quanto

quer. 0 individuo sente portanto, o desejo de adquirir te*cnica

afim de conseguir melhorar o seu dominio corporal e quebrar

as suas limitagoes; a medida que isso vai acontecendo, o in

dividuo aproxima-se cada vez mais da expressao-corporal.

- Paralelamente a expressao corporal, a danga contemporanea

e a que engloba todos os tipos de uovimentos. Sendo uma forma

de danga actualizada, da danga classica, abandona a sua fanta

sia, para se tornar mais real, mais riea e mais proximo do mo

vimento natural. Nunca sera, no entanto, tao rica como a ex-

pressao corporal, porque os movimentos que Ihe
.
serven obedecem

a deterninadads regras, como na danga classica, enbora estas

sejau nenos rigidas e portanto nenos liuitadas.

Tudo quanto um individuo pense, imagine, crie e consiga ex

pressar atraves do seu corpo £ expressao corporal. Nao £ por

tanto possivel comparar a riqueza destas duas formas de movi

mento .

- A seguir, vem como movimentos do caracterlsticas muito

variadas, a danga espanhola e a danga de caracter. Certamente

por terem a sua origem no folclore, estes dois tipos de danga

sao bastante completos, pelo facto do traduzirem a vida de um

povo, traduzem consequentemente toda a sua riqueza e dinanisuo.

3.5,2. Nogao de forma e de ritmo

Tomemos em consideragao a nogao de espago e vejamos se es

ta se mantem abstracta, geome'trica, ou se podemos determinar

um sign if icado de espago, de forma.

A simples consideragao de linhas prod.uz em nos uma impres-

sao diferente, consoante .• •'a.t'L a forma e as combinagoes

de formas. Inconscientemente estabelecemos uma ligagao com

fenomenos conhecidos, com sensagoes ja exnperimentadas, com
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manifestagoes e inpulsoes vitais ressentidas. Deste modo,um

circulo, uma linha sinuosa terao um significado diferente do

de uma linha recta ou de uma linha quebrada.

O

Da mesma forma, a composigao das linhas no espago, em re

lagao a pontos do referenda deteminados pela nossa anatouia

(eixo do corpo, eixo vertical), reveste uu significado parti

cular. Exaulneuos alguns trace j ados nais conplexos:

f

Estabilidadc



Instabilidade

"Jaillisseuent"

Explosao
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«.•

"Replieuent"

Oscilagao

Caina
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"0 honen £ sensivel a paisagen que o rodeia. Este £ influ-

enciadoe nodif icado pelas fornas pois estas sensibilizatwio

e fazen nascer nele sensagoes ou leubrangas de sensagoes."

As fornas que o bailarino cria con o seu corpo podem, do

mesmo nodo ser signif icativas assiu cono as trajectorias que

descreve no espago. 0 corpo huuano pela sua construgao "deve

prestar contas a geonetria pois a uassa do corpo nao pode fa

zer tudo, como por exeuplo uanter-se horizontal" (Decroux) .To-

davia o corpo pode f lectir bastante para a frente, pouco para

a retaguarda, torcer, uanter-se rectilineo, nover-se parcial-

mente ou totaluente. Os seguentos extremes, cono a cabega, e

os bragos, ten nuita uobilidade e uoven-se eu tres dinensoes.
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Examinemos os movimentos que a cabega pode efectuar:

-

inclinagao -

a frente, a retaguarda, a direita, a, esquerda
■ - rotagao -

a direita, a esquerda
- "grue" -

passando da inclinagao a frente para a inclina

gao a direita, a retaguarda, a esquerda.

£ possivel estabelecer uma comblnagao entre eles, por exem

plo: rotagao a direita seguida de inclinagao a esquerda e de

inclinagao a. frente.

A mesma velocidade, uma inclinagao da cabega a direita nao

produz a mesma impressao do que uma inclinagao a. retaguarda;

assim como, uma translagao da cabega em frente e uma rotagao

nao tem o uesmo significado.

Quando o corpo se dosloca no solo, os trajectos obedecem

entao a geonetria plana: os deslocanentos ou trajectorias efec

tuados no solo sao por si so signif icativos. Numa coreografia,

as diferentes utilizagoes do espago ce'nico peruiteu construir

un sis tena de deslocanentos eu fungao do que se deseja expri

uir.

Outros exeuplos simples, nostrar-nos-ao a extensao das pos-

sihilidad.es que proporcionau as variagoos unicamente geonl-

tricas: suponhanos,uerauente,uu novinento de brago que consis

te eu varar o piano horizontal. Se o brago se deslocar do cen-

tro do corpo. para o exterior, o efeito prod.uzido nao sera o

mesmo do que, se o brago se deslocar, nun nesuo piano, mas do

exterior para o interior. Se considerarmos ainda, o mesmo tra-

jecto efectuado pelo brago, mas mudando a posigao da nao, o

gesto nuda de intengao confome a palua da nao e stiver voltada

para ciua ou para baixo, virada para o exterior ou para o in

terior, (vide fotografias p. 217)

As linhas construidas con o corpo, e as trajectorias sao

apenas dois elenentos da forma. Podenos ainda considerar, a

naneira cono se desencadeia e se desenrola un movimento; este,

pode partir da cabega, passar pelo pescogo, tronco, bacia e

pernas -"annele" serpent" segundo a terminologia de Decroux -..

ou, ser iniciado pelas pernas e transmit ido para a parte su-
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perior do corpo -"annele* liane",, terninologia de Decroux -

podendo ainda ser iniciado simultaneamente por todo o corpo.

Cada zona mobilizada,. contribui para dar ao movimento um

significado particular, em fungao do papel que habitualmente

assume. A cabega, orgao de prospecgao, percepgao e inteligen-*

cia, determina por excelencia o significado de um movimento:

cabega motora ou cabega passiva, conjungao ou oposigao em re

lagao ao resto do corpo ou movimentagao autonona destaw

C«dbeg* aiotorA Cabega passive
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0 torso 4 o centro da afectividade. Os movimentos do busto,

do torso ou do tronco, por mais pequenos que sejam, revelam

mal-estar, beu-estar, plenitude ou drama interior,

Os bragos, sao quase sempre complenentares. Estes equili-

bram uma atitude e harmonizam-se com os gestos a- do busto

ou do tronco, prolongando os movimentos poraeste iniciafio.
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Quanto as pernas, estas tem um lugar de relevo por serem

o meio de locomogao do corpo. Mas a sua fungao nao 4 unica

mente de transporte,pois a maneira como se deslocam tambem.

pode ter determinado significado - marcha deslizada e conti-

nua,. marcha sincopada, saltitar, etc.

A forma, as trajectorias e a acgao dos segmentos sao va

riaveis que dao determinado significado ao gesto. Mas, a quan-

tidade de energia tambdm da ao gesto caracterlsticas proprias.

0 dinauisuo con que sao executados faz-nos ressentir una certa

analogia entre cs impulsoe, os-iuovinentos da natureza e o teu-

peranento do individuo: o movimento de marchar num" tempo" cal^-

mo incita-nos a sonhar, enquanto que um movimento de marcha

enfurecida tem a energia da colera.

0 desenrolar de um gesto, as suas paragens, a explosao,

a queda retardada, a acceleragao, sao dinamismos que dao de-

terminadas caracterlsticas a um gesto, dramatizando deste mo

do a acgao. Uma traje"ctoria identica tem um significado dife

rente consoante a variagao do seu dinamismo. Un gesto inicial-

mente lento, que se acelera e interrompe repentinamente e um

gesto inicialmente rapido ao qual se vai diminuindo a veloci-

dade, dao dois aspectos dinamicos de caracterlsticas nuito di

ferentes.

A variagao do dinauisuo de un novinento da-lhe vida propria?

e una pontuagao deterninada seu a qual os encadeauentos seriau

de uma monotonia insuportavel, embora as formas fossem muito

belas.

Vimos que o corpo tem uma infinidade de hipoteses para se

movimentar, embora para isso seja necessario um completo do

minio deste pelo individuo. A te*cnica dara portanto ao indi

viduo as possibilidades do.se movimentar, conforme os desejos

que este tiver de o fazer, e nao ira do maneira nenhuma limi-

tar o individuo nem a sua criatividade.
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3.5.3. Alguns elenentos t£cnicos

A tecnica ten un doninio tao vasto que, por si so, seria

materia para um novo trabalho.

Ale*u das diferentes tecnicas de ginastica ritmica e de dan

ga ja existentes, estao constantemente a surgir novas tecni

cas mais apuradas e mais adequadas ao ensino actual.

Nao vou portanto abordar aqui este assunto, v.ias existem

no entanto alguns elementos que considero importantes e de

base para uma expressao livre e natural, e que nao quero dei

xar de referir neste trabalho.

- Importancia do aparelho portatil num fase de iniciagao

ao movimento:

Vimos nas experiencias efectuadas, expostas na terceira

parte deste trabalho, que as alunas sem tlcnica tinham mais

facilidade em criar quando se movimentavam con aparelhos por

tateis do que quando se tratava de inprovisagao livre. Este

facto levou-ue a concluir que o aparelho portatil tinha um

papel importante na fase de iniciagao ao novinento.

Na realidade, o objecto vai peruitir ao individuo una maior

facilidade de relagao com o mundo que o rodeia - espago e tem

po -, atraves do que surgira uma maior facilidade em adquirir

o dominio do proprio corpo. Este tipo de trabalho 4 de grande

importancia para a crianga e deveria ser praticado no ensino

pre-primario e primario. Na maior parte dos casos, a ausencia

de material, e ainda a ausencia total de aulas de Educagao

Fisica, iupedeu. que este trabalho se realize.. A uaioria das

alunas que surgeu no ensino secundario, rarauente tiverau con-

tactos con aparelhos portateis a nao ser quando, no seu meio

faniliar, tenham favorecido este factor atrave*s do jogo.

Ha portanto uma necessidade de eupregar aparelhos portatis

na uoviuentagao. 0 seu uso ira facilitar a aquisigao do sen-

tido pelo novinento, a levar a execug.ao fluent e do novinento
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e sua desinibigao, a favorecer a educagao rituica, a facilitar

o dominio do esquema corporal e a aupliar as possibilldad es de

associagoes e couposigoes do movimentos.

Cada um destes aparelhos tem caracterlsticas proprias.Vamos

estuda-las no que se refere aos aparelhos mais utilizados.

^»^2i2 " da-nos a sensagao de rolar, voar, saltar, resal-

tar e baloigar. Ajuda a adquirir o sentido do movimento arre-

dondado e fechado, da ritmo e de todos os movimentos apresen-

tando caracterlsticas semelhantes. Permite trabalhar a velo-

cidade e a rapidez de reacgao, assim como a adaptagao a sua

forma, peso e elasticidade,

A bola sempre foi o aparelho portatil de mais facil mani-

pulagao e de maior riqueza de possibilidades. Alem de esti-

mular o movimento, tem a faculdade de permitir o jogo, faci-

litando o contacto com um parceiro ou um grupo.

£_2§22-_iD^i2i}2
~ 3ste utensilio tem caracterlsticas total-

mente diferentes;; trabalha a firmeza, a forga, o sentido da a-

titude correcta e da tensao exacta, mas tamblm a sensibilida

de atraves • da manipulagao de este objecto, leve e de forma es

pecial. £ favoravel ao desenvolvimento do sentido exacto da

direcgao, da linha reta, e da linha curva no balancear.

A maga indiana facilita ainda a educagao do ritmo atraveo

de elemsntos de organizagao do tempo , do compasso, da queda,

do batimento, da energia e da seguranga. Al^m do mais, a sua

forma e o seu peso pemitem sentir o inlcio do balango e do

balanceauento.

0 arco - A forna deste aparelho obriga a novinentos largos,

auplos, que preenchem e estruturem o espago. Favorece a ampli

tude do movimento em determinado piano.

0 arco pode ser rolado ou langado, mas a sua principal ca-

racteristica e de ser redondo e grande, pelo que pode ser pre-

enchido pelo ar, pelos movimentos da mao, pelos p£s - saZtan-

do no interior deste - ou por todo o corpo passando atrav£s

do arco. Quando rolado, balanceado e langado, o arco permite
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a aquisigao de un sentido vivo do uoviuento,de una intenslda-

de do dinauisno, o que 4 sinal de novinento total. Pela sua

dificil uanipulagao e dominio (devido a sua largura), o arco

permite sentir os pontos uortos do novinento, ou seja, os mo-

mentos em que este muda de sentido; a sua forna e as suas di-

mensoes facilitam ainda a estruturagao do espago, base indis-

pensavel para a formagao e a ordenagao dos movimentos.

A_corda
- £ dos aparelhos portateis o mais dificil* pois

exige rapidez constante e dificuld.ade de execugao. 0 trabalho

com este aparelho desenvolve um sentido ritmico preciso e uma

perfeita coordenagao com o dinamismo dos movimentos. Os exer-

cicios efectuados com cordas trabalh&m e specif icamente a coor

denagao geral, sao estimuladores do sistema nervoso e de to

das as grandes fungoes.

A_fita
- 0 trabalho com este aparelho £ tambem bastante di

ficil pois este deve estar constantemente em movimento e a sua

extremidade nao deve tocar o solo. 0 trabalho con a fita deser]

volve a coordenagao geral e una certa forga para que o mo/inc^

to se desenrole de um nodo contlnuo e que as figuras desenha-

das no espago respeiten os diferentes pianos e direcgoes.No

que respeita a uoviuentagao da fita, esta nao e liuitada a art

ticulagao do pulso nas a participagao total do corpo. Eubora

o centro do movimento se situe no ombro - assim como para to

dos os aparelhos portateis
- este irradia para todo o corpo.

A pandeireta -Denvarios tamanhos, este aparelho portatil

4 sobretudo utilizado para batimentos ritmicos. Este pernite

a educagao do sentido do ritmo atraves dos batimentos,- que

podem ser feitos em grupo.- A pandeireta pode ser trabalhada

em parte como a bola mas permite sobretudo o movimento em es

piral. As combinagoes possiveis entre os batimentos e o movi

mento sao muito ricas permit indo nao so um trabalho indivi

dual como ainda um trabalho em grupo.
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Podenos concluir que o aparelho portatil permite o traba

lho com caracterlsticas do que e vivo: tonicidade, elastici-

dade, mobilidade ritmica, impulso, organizagao economica e

ritmica do movimento, assim como o ressalte, o balancear. £

ainda um meio excelente de relagao entre o individuo e o gru

po.

- Seguem-se alguns elementos. tecnicos - propriamente ditos-

considerados de primordial importancia, e cuja explicagao sera

feita por interme'dio de fotografias.

Movimentos naturais: marcha, corrida, saltitar, galope

Marcha:
Corrida:



Gal ope lateral:

1.

Saltitar (estilizado): 2.

'

tf&p
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Importancia da impulsao

no salto:

- Preparagao

Mole jar;

- Salto
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Contragao e descontragao global e seguentar, contragao

localizada:

Contragao global:

Descontragao :



Posigao inicial' Contragao lateral'

Posigao inicial.' Contragao abdominal (irradiarlaj



Ut
Passagem do peso do corpo de uma perna para a outran:

Desenrolar :
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Localizagao do peso <&(j

corpo na fase preparato-

ria de um movimento:

- Peso do corpo

repartido pelas duas

pernas

— Peso do corpo

sobre a perna da retaguar

da, fase preparatoria para o mo

vimento a seguir



Peso do corpo sobre a perna da frente, fase preparatoria para

o movimento a, seguir.

Flexao do tronco a frente com posigao inicial em torgao:



- 233 -

Balancear (com mole j amen

to das pernas) :

Movimento periferico: Movimento central:

^
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X

"Stirement"

"Release":

.»•-• ■•■»»■ -
■
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Zonas de equilibrio

instavel:
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3.3. Que relagao encontra s entre a Criatividade e o
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4.2. Eneontras alguma relagao entre Criatividade e

Educagao ? En caso afiraativo dia qual. .....
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5.1. Que pensas das aulas de "Ginastica Ritmica" 9

5.2. Corresponded aos teus desejos ou necessidades ?
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5.3. Em caso negativo, como pensas que deverian ser ?

6.1. Responde se quizeres:

Que finalidade ancontras na Expressao Corporal ?
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