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 PREFÁCIO 
 

 
 
Este manual nasceu assim. É mesmo isso: assim. Porque não se 

sabe como e quando. O certo é que nasceu. Houve um primeiro motivo: os 
meus alunos do quarto ano da disciplina de Desenvolvimento da Expressão 
Criadora da Criança queixavam-se-me de não terem acesso a um manual 
ou brochura para mais facilmente estudar.  

Como que por acaso, e sem lhes responder afirmativamente a tais 
queixas insistentes, dei-me comigo a escrever alguns textos sobre a 
criatividade e todos os processos psicológicos subjacentes a tal fenómeno. 

Desde muito cedo exercitei o acto criativo sem que, com isso, me 
apercebesse, do significado da criatividade. Ou seja: eu apenas me limitava 
a pôr no papel em branco as minhas emoções e sentimentos (sei-os definir 
agora), os quais, na altura, não eram senão desabafos e lamentos - 
fragmentos da minha vida de criança e adolescente. 

Recordo, emocionado, aquela quadra, modesta, incipiente, simples 
e iniciática, exposta no jornal de parede, na escola: 

 
O nosso pequeno mundo 
de fantasias e ilusões 
guerra, ódio e sangue 
por todas as nações. 
 
Esta quadra foi escrita quando eu teria 10-11 anos, não mais. 

Foi dos meus primeiros actos criativos, sei-o agora. Na altura, a opinião e 
o incentivo da professora de português foram decisivos. Já escrevi, até ao 
momento, oito livros, duas teses, e um sem número de artigos avulso para 
jornais e revistas nacionais e estrangeiras. 

Ao princípio era o acto criativo sem a preocupação de o pensar ou 
justificar - surgia apenas e isso bastava. Com o passar dos anos, fui 
apre(e)ndendo a pensar sobre o acto criativo e a interessar-me sobre a sua 
importância no contexto do desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo.  
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Este manual (acho que posso chamá-lo assim) nasceu assim: 
nasceu dessa vontade incontornável em discutir uma temática posta em 
prática, mas pouco conhecida ao nível teórico.  

Os meus alunos acham, ao princípio, a teoria um pouco “chata”, 
mas quando sobre ela reflectem, logo a acham fascinante e, então, querem, 
como os próprios dizem, pôr em prática a teoria sobre o fenómeno da 
criatividade. 

Com os meus alunos aprendi (e aprendo) que a criatividade está 
em cada um de nós. Por isso é que se me afigura difícil e arriscado 
apresentar uma definição e teoria globais sobre o conceito. Aliás, em 
algumas  palestras, quando se pergunta o que se entende por criatividade, 
não raras vezes, a resposta é invariável: não sei bem, mas acho que é a 
vivência da pessoa transposta. 

Ao longo dos anos, a Psicologia procurou demostrar os processos 
cognitivo-afectivos subjacentes ao acto de criar. E hoje pode falar-se de uma 
criatividade diferencial porque cada indivíduo, à sua dimensão, explica o 
seu mundo, interpreta os seus conflitos emocionais e sente necessidade em 
comunicar. 

Li algures que Picasso, quando instado a dar a sua definição de 
criatividade, não hesitou: não sei, mas se soubesse, não o dizia. 

Esta abordagem ao fenómeno da expressão criadora nada mais 
pretende que não ser isso mesmo: uma abordagem pessoal no espectro dos 
conteúdos programáticos da disciplina que lecciono. 

Com esta abordagem pretende-se proporcionar ao aluno um 
itinerário sobre a teoria da criatividade, a função e finalidade, e os seus 
contributos no contexto do desenvolvimento psicológico do indivíduo, em 
paralelo com as teorias psicossociológicas que lhe estão subjacentes. 

Ao elaborar estes textos que, em última análise, dão corpo a este 
manual, emergem algumas pessoas a quem se fica agradecido pela vida fora.  

À Dra. Glória Teixeira por me ter confiado, pela vez primeira, a 
disciplina Desenvolvimento da Expressão Criadora da Criança. Julgo que 
não a desapontei. 

À Professora Mafalda Costa que me desafiou, um dia, a escrever 
sobre o fenómeno da criatividade porque também essa tarefa pode ser um 
acto criativo.  

Aos alunos das escolas do primeiro ciclo do ensino básico, os quais 
visitei, um pouco por todo o país, particularmente aos alunos da escola de 
S. Martinho de Candoso, de Guimarães, que sempre me receberam com 
alegria e me oferecem, ainda hoje, os seus poemas cheios de pássaros. Com 
essa crianças, a infância volta sempre a emoldurar a memória. 
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Ao meu pai, que chorava quando eu, tímido, apresentava mais 
um livro. Fazia-me crer que nos meus livros também ele estava. E é 
verdade.  

E, por fim, a Msuasy, minha mulher, que consegue ainda esboçar 
o seu sorriso de nuvens quando lhe digo que terminei mais um livro... 

 
 

Prof. Doutor Freitas-Magalhães 
    Margaride, 4 de Maio de 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Existe um caminho de regresso que leva da fantasia á 
realidade: é arte”. 
 
Sigmund. Freud, Introdução á Psicanálise. 
 
 
“A arte é uma forma de crítica, porque fazer arte é confessar que 
a vida não chega ou não presta” . 
(Álvaro de Campos, cit. por Lourenço, 1988:91).  
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1. A criatividade: definição e função 
 
. variações sobre fenómeno complexo 
 
Neste breve trabalho propomo-nos dissertar sobre o 

fenómeno da criatividade e sua importância no contexto multicultural das 
sociedades (Amabile, 1983). 

Não se pretende restringir o estudo ao quadro teórico 
da Psicologia da Arte. Todavia, é um ponto de partida tendo em conta os 
contributos da psicologia gestáltica ou da forma, da teoria da informação 
estética e da teoria psicanalítica (Anderson, 1978 e Anderson, 1958). 

Nos últimos anos da década de oitenta e nos primeiros 
da década de noventa, percorremos o país, a convite de diversas instituições 
educativas, para falar do exercício educacional pela arte, tentando, como mo 
pediam, ser um provocador junto das crianças e adolescentes para a fruição 
da criatividade. 

Ao longo dos anos, com mais incidência nos últimos, o 
fenómeno da criatividade tem sido alvo de díspares estudos (e.g. Bloom, 
1990 e Glover, Ronning e Reynolds, 1989). 

Durante essa nossa incursão nessas escolas tivemos a 
oportunidade de constatar o quanto é importante para a criança e para o 
adolescente a presença de alguém “estranho” ao circuito educativo diário, 
uma vez que provoca: 

 
 
1. Quebra da rotina; 
2. Despertar para novas realidades; 
3. Oportunidade em falar de si próprios; 
4. Desenvolvimento de outras actividades; 
5. Motivação para a curiosidade; 
6. Motivação para o exercício da criatividade. 
 
 
Relevemos também, tal como Rayner (1982:61) o papel 

da fantasia, pois “se a criança tem fantasias, a sua vida mental é 
provavelmente rica e vivida porque muito daquilo que ela experimenta tem 
de ser vivido”. 

Estamos de acordo que, nos dias que correm, a 
comunicação assume papel decisivo na aproximação de indivíduos e culturas 
(e.g. Ladmiral e Lipiansky, 1989; Ligtuoet, 1987; Tanton e Vermes, 1993; 
Samovar e Porter, 1991). 
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Para além da abordagem ao fenómeno da criatividade 
em geral, atenção particular é dada ao domínio da poesia “que impregna 
desde o fundo todo o projecto estético - se é que não mesmo existencial - de 
escrita, de comunicação, de intervenção” (Barata-Moura, 1985: 77) e ao 
desenho - a primeira reacção comunicativa do indivíduo (Anderson, 1978; 
Bach, 1991; Baer, 1993 e Barcellos, s/d). 

Assim, focaremos as diversas teorias sobre a 
criatividade, os contributos de vários autores para a compreensão do 
fenómeno, a arte poética1 como resultado do exercício cognitivo, social e 
cultural e a perspectiva social e intercultural da criatividade no contexto da 
formação da personalidade do indivíduo. 

Trata-se de uma abordagem pessoal sobre uma temática 
que urge estudar na perspectiva do desenvolvimento cultural e intercultural 
tendo em conta a compreensão das relações interpessoais. 

 
 
. Os riscos na definição de criatividade 

. as diversas teorias 

. criatividade, personalidade, individualismo 
 
 
Iniciemos este trabalho sobre a criatividade2  dizendo 

que se  nos afigura  arriscado e muito complexo um esforço de definição do 
termo criatividade3 . Porque são várias as perspectivas que encontrámos na 
revisão da literatura e é difícil escolher a mais acertada e adequada para que 
se possa, sem a mínima dúvida, afirmar que esta ou aquela definição é a mais 
rigorosa (e.g. Bessis e Jaqui, 1972, Garroni, 1992; Marin, 1976, Miranda-
Santos, 1989). 

Para Sillamy (cit. por Gloton e Clero, 1976:33), a 
criatividade “é a disposição para criar que existe potencialmente em todos os 
indivíduos e em todas as idades, em estreita dependência do meio 
sociocultural”. 

 
 

                                                           
1 Conforme proposta apresentada  no programa da disciplina “Desenvolvimento da Expressão Criadora 
da Criança”. 
 
2 Maria Alzira Seixo defende a escrita como instrumento de criatividade em artigo publicado no Jornal 
de Letras, Artes e Ideias, nº 486, 1991, p. 10. 
 
3 Uma definição corrente encontrada na Nova Enciclopédia Portuguesa (1992), Lisboa, Ediclube, Vol. 
3, p. 609: “Faculdade ou atributo de quem é criativo. Capacidade de criar coisas novas. Espírito 
inventivo, talento criador”,  
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As formas da actividade criadora são : 
 
1. A descoberta; 
2. A invenção; 
3. A criação. 
 
 
Desde os primórdios da humanidade, que o homem, 

dotado das suas estruturas cognitivas (Barron, 1969;Dasen, 1986; Bohm e 
Peat, 1989 e Burton, 1980), se exprimiu perante a sua circunstância. Convém 
não esquecer que a criatividade já foi vista como um dom  concedido por 
Deus a determinada indivíduo. Daqui advém, naturalmente, a ideia da 
influência divina, a influência de forças superiores. A chamada predestinação 
também neste domínio é um vocábulo que tem a sua razão de ser. O 
inatismo é, ainda hoje, defendido. Porém, a concepção de criatividade foi 
sofrendo, ao longo dos anos, muitas mutações, próprias do desenvolvimento 
do conhecimento e da circunstância, pois, como lemos num dos livros de 
Ortega y  Gasset, o "homem é ele e a sua circunstância". 

A criatividade como processo cultural e, 
consequentemente, de relação intercultural é um dos aspectos que importa 
abordar quando se pretende aprofundar o conhecimento sobre o indivíduo e 
as suas consequentes relações interpessoais. 

A cultura é isso que os sujeitos dessa cultura são 
capazes de criar, de desenvolver e legar a outros. A cultura é um domínio 
muito vasto; a cultura, mais que definir o que o homem produz, é o próprio 
homem, no seu tempo e no seu espaço (Burtoon, 1984 e Camilleri, 1989). 

É, sem dúvida, difícil e complexo definir o que se 
entende por criatividade e quais as causas que a originam, não de uma forma 
unilateral, mas multilateral, sendo certo que existem variadíssimas 
manifestações de criatividade. 

Correntemente, o vocábulo criatividade é atribuído a 
um produto que se diferencia do que é comum ou banal, ou seja, por outras 
palavras, é uma outra forma de estar e ver a vida, ou a si próprio, enquanto 
criador (Cardoso e Valsassina, 1988). Sem dúvida também que a criatividade 
está de mãos dadas com a arte, porque, como diz Ferreira (1993:95), “a arte é 
isso que nos diz”.  

Como refere Saramago4 (1996:17) “(...) falar de autores 
é simplesmente falar de criação, do trabalho criativo”. O criador é um 
homem que se dedica a dar existência a outras coisas, ao desenvolvimento 
das suas capacidades cognitivas, sendo sempre uma outra forma de estar e 

                                                           
4 Primeiro escritor de língua portuguesa a receber o Prémio Nobel de Literatura (1998). 
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ver o mundo ou a sua circunstância. Obviamente que devemos, desde já, 
salientar dois prismas de se ver a criatividade.  

Para uns, ela é um construto -  é fruto do que estava em 
adormecimento, em hibernação, e que resulta naturalmente quando o 
homem sente a necessidade de se exprimir sem a contingência de estar aqui 
ou acolá (Chateau, 1975; Davido, 1976 e Demory, 1978).  

Por outro lado, existem aqueles que defendem a 
criatividade como o resultado da interdependência do sujeito ou criador e a 
sua circunstância. Como diz Barata-Moura (1985:78) “na obra é todo um 
olhar que se expressa”. 

E é neste domínio que encontramos as definições, as 
diversas definições, as quais acentuam o carácter pessoal de que se reveste a 
criatividade (v. Quadro I). 

Por exemplo, para Freud, a criatividade é a proposição 
de uma solução pelo inconsciente para o conflito criado em seu interior. 
Adianta ainda mais: a criatividade é a pressão emocional atendendo ao 
conflito provocado pela repressão (Doron, 1979). 

Para Ernst Kris, a criatividade, ou a criação artística, é a 
recriação da realidade. Entretanto, para os behavioristas a criatividade é uma 
grande quantidade de associações à sua ( do criador) disposição. 

Para Schiller, a arte é um meio de melhorar a sociedade. 
A arte livra o homem dos males da sociedade.  

Já Ferreira (1993:95) dizia que “toda a obra de arte tem 
de existir em nós para existir. Porque toda a obra é impossível se ninguém a 
reconhece”. 

Para Dewey, a arte na educação, por exemplo, tem 
vários objectivos, balizados por dois tipos: aqueles que visam aspectos sociais 
e os que visam aspectos pessoais. Arte, ainda para Dewey, é o fruto da 
experiência do indivíduo. 

Noutro seguemento, a Geltalt apresenta a visão de 
criatividade como uma relação percepção-expressão, ideia aliás partilhada por 
Patalon. 

Pode considerar-se, em síntese, que a arte resulta da 
interacção entre o equilíbrio e o desequilíbrio, estando em aberto a teoria de 
Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo. As crianças quando dispõem de 
algum material vão transformado-o. Os jogos são um desvio da energia. Para 
os adultos esse desvio chama-se arte ou criatividade (Bandet e Sarazanas, 
1973). 

Voltemos a Freud (cit. por Martin, 1976:12) para 
reafirmar que "(...) a criação é percebida ou explicada como resultado da 
tensão provocada pela percepção do desequilíbrio ou necessidades".  
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Por outro lado, o acto criativo (Bono, 1970, Rouquette, 
1973) em si também é motivo para as mais diversas interpretações.  

Guilford (1968 e 1977), por exemplo, inclui três 
aspectos fundamentais.  

 
A saber:  
 
.a cognição,  
.a produção  
.avaliação. 
 
Neste propósito, Guilford adianta mais uma definição 

de criatividade que se traduz, a grosso modo, por " uma colecção de 
diferentes habilidades ou traços componentes" (1977:13). E  vai mais longe 
ao defender que a criatividade artística é diferente da criatividade dos 
cientistas, técnicos, e homens de negócios.  

Para Guilford, a criatividade artística é o resultado da 
correlação entre a capacidade produtiva divergente e o conteúdo figurativo, 
simbólico ou semântico. Ideia esta defendida por Kneller que adianta ainda a 
fluência vocabular, de ideias, a expressão e a originalidade. Exemplifica 
mesmo com a diferença existente ao nível do produto criativo. Para os 
artistas plásticos a produção é divergente que resulta de material concreto, de 
conteúdo figurativo, enquanto para os poetas, apesar da mesma produção 
divergente, resulta do material semântico ou simbólico, sendo de conteúdo 
abstracto. 

Há quem defenda que todo o homem é criador 
independentemente da idade. As diferenças são explicadas pelo meio. E 
neste particular, Jung (1964) delimita tipos psicológicos ao nível do acto 
criativo.  

Por outro lado, Freud sustenta que criar é um alívio do 
conflito. Quando o homem apela à criatividade existe um conflito em si que 
exige solução, então surge a manifestação de criatividade nos vários aspectos 
e domínios. Os tipos psicológicos, retomando a teorética junguiana,  
assumem pertinência que convém aqui referi-los numa perspectiva 
intercultural: 
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1-Individuos pensadores objectivos ou extrovertidos 
criam realisticamente, segundo observação exacta do objecto, sendo que o 
inconsciente encontra expressão na forma, cor e também na escolha de 
temas com alto valor simbólico; 

 
2-Indivíduos pensadores subjectivos ou introvertidos 

que se expressam segundo os cânones da escola impressionista, imitando a 
natureza mas focando um momento fugaz, um aspecto da realidade externa 
reflectida no seu  interior; 

 
4-Indivíduos sentimentais introvertidos que têm como 

único desejo exprimir os conteúdos do seu inconsciente. Os únicos valores 
estéticos são as imagens em si mesmas; 

 
5-Indivíduos sensoriais extrovertidos que são apegados 

aos objectos, reagindo às qualidades sensoriais destes, colocando ênfase no 
tipo e grau de sensação obtida; 

 
6-Indivíduos sensoriais introvertidos que se fixam nas 

próprias sensações, como centro e material para as suas criações; 
 
7-Indivíduos intuitivos extrovertidos que apreendem as 

proporções e relações abstractas intrínsecas aos objectos e materiais. Mantêm 
uma relação objectiva com o objecto. Preferem determinadas artes (artes 
menores ou utilitárias: como por exemplo a cerâmica); 

 
8-Indivíduos intuitivos introvertidos que se fixam nos 

elementos de massa, linha, cor e tom, no sentido de relacioná-los 
proporcional e harmoniosamente. Preferência por artes puras ou maiores: 
pintura e escultura.  

 
 
Para Maslow (cit. por Adams, 1994:149),  
 
“a criatividade primária vem do eu profundo ou primário. Ela é 
comum e universal em crianças, mas em muitos adultos é 
bloqueada a um nível bastante alto”. 
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Quadro I. Sinopse das teorias sobre a criatividade. 
 
 

Kris recriação da realidade 
Schiller meio para melhorar a sociedade 
Dewey fruto da experiência do indivíduo 
Freud resultado da tensão provocada pela percepção do 

desequilíbrio ou necessidades 
Guilford colecção de diferentes habilidades ou traços 

componentes 
Maslow génese do eu profundo ou primário, comum e universal 

em crianças e em muitos adultos bloqueada 
Jung resultado do tipo psicológico do indivíduo 
Sillamy disposição que existe potencialmente em todos os 

indivíduos e em todas as idades 
 
 
 
. A arte poética e a arte pictórica 

. fundamentos e finalidades 

. comunicação intercultural 
 
 
A par do desenho, a arte poética5 é uma das 

manifestações de criatividade mais antigas (v. Fig. 1). Desde as suas origens, 
o homem sentiu necessidade de dar resposta às suas interrogações, ao que 
acontecia em seu redor, sem que uma explicação palpável surgisse. As 
pinturas rupestres são manifestações de resposta aos conflitos do indivíduo, 
à sua natural precariedade, como ser desprotegido que é. A poesia, não só a 
que se lê, mas a que, durante longos anos, foi passando de boca em boca, 
como uma tradição, uma herança que os povos deixavam, é uma 
manifestação de se revelar revelando a circunstância que habitavam. 

 
 
 
 
Como refere Pires (1995),  

                                                           
5 Cf. Nova Enciclopédia Portuguesa (1992), Lisboa, Vol. 2, p. 192, “No genérico, tudo aquilo que é 
produto da inteligência (inspiração e criação) e do trabalho humanos”. 
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“poderemos constatar que a arte, especialmente a poesia, 
antecede e está na origem não só da filosofia, mas igualmente de 
toda a ciência. E não se trata de uma questão meramente 
histórica, pois em qualquer dos casos existe uma preocupação 
cosmológica”. 
 
Também Clancier (cit. por Roy, 1987:11),  refere que 

“no homem, a idade da poesia precede a idade da razão” E segundo Roy 
(1987) é o ensino básico (1º ciclo) o campo onde se podem encontrar as 
esperanças para o que designa futuro da poesia. 

O exemplo pragmático, 
 
“Em vez de papaguear às crianças as aflitivas “poesias” que 
demasiada alguns engorgitaram nos seus verdes anos, muitos dos 
mestres de hoje incitam subtilmente os alunos, não somente a ler 
as poesias, mas a tentarem escrever poesia. Isto não quer dizer, 
claro, que estejamos no caminho da preparação, na escola 
primária, de geração de grandes criativos. Mas quando se 
consome valor, pelo exercício familiar e o tédio por demasiado 
tempo atribuídos a essa rebarbativa poesia, quando tivermos 
habituado as crianças a sentir (...), quando tenhamos feito 
descobrir desde a aurora que a poesia, a sua e a dos grandes 
poetas, pode ser um lindo prazer, e não mais uma lúgubre aula de 
castigo, um grande passo terá sido dado”  

(Roy, 1987:11). 
 
Importa aqui falar da arte poética enquanto forma de 

criatividade e o seu papel no contexto do mundo em que vivemos. Mas 
também aqui o acto criativo, neste caso o acto de criar poesia, escrevendo, 
pondo no papel o seu modo de estar, não é, felizmente, uniforme. Assim,  

 
"(...) para uns, escrever revela uma vontade de jogar com a 
linguagem, de se deixar seduzir por uma sonoridade, por um 
ritmo, por um desejo de se tornar cúmplice das palavras com as 
quais se constrói um mundo imaginário. Para outros, escrever é 
uma forma de estar atento ao mundo, de dar testemunho das 
suas contradições e rupturas, de chamar o homem a uma 
consciência de si e a uma responsabilização dos seus actos. Para 
outros ainda, escrever é sobretudo escrever-se, projectar no 
espaço ficcional a marca de uma sensibilidade, de uma emoção, 
de uma vivência, aí inscrevendo o desejo e a dificuldade de se 
encontrar, de se conhecer, de preservar o seu verdadeiro eu". 
 

(Oliveira, 1988: 107). 
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Por isso, o produto literário, consoante as diversas 
sensibilidades, as diversas culturas, também é diferente. Como diz Alberoni 
(1995:88), “ninguém produz o que quer que seja sozinho (...) a criatividade 
cessa quando abranda a tensão colectiva”. Também aqui a criatividade não é 
única. Virá a propósito sublinhar que Artaud disse algures que "escrevo para 
me desfazer, refazendo-me". Mais uma vez a heteronomia de conceitos para 
definir tanto o acto como o produto da criatividade. E os criadores, melhor 
do que ninguém, são os que podem e devem falar da sua experiência. 

Aliás, Pires (1995) refere que  
 
“de acordo com o psicólogo suíço Howard Gruber, o produto 
criativo, além de se caracterizar por ser novo e ter valor, de 
acordo com algum critério externo, deverá ser intencional e 
resultado de um trabalho persistente. Como será de todo 
evidente, qualquer que seja o género de arte que consideremos, 
ele terá de ser criativo. A criatividade, com efeito subjaz ao que 
chamamos arte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arte pictórica arte poética 

 
Fig. 1.  As duas dimensões da criatividade. 
 
 
Mas falemos agora da poesia, dos seus fundamentos e 

finalidades. Essa arte intrinsecamente ligada ao homem tem, na realidade 
contemporânea,  um papel ou função  de alarme no contexto histórico-social 
da nossa época. 

A poesia, "essa aliança secreta capaz de fundir nas 
mesmas consonâncias o medo infantil e a materna esperança de 
imortalidade" (Andrade, 1990)  tem paralela e consequentemente um papel 
questionador sobre o homem e a sua circunstância, imediata ou não. 

 No entanto, este papel interventivo da arte poética não 
é, infelizmente, recebido e compreendido pela maioria dos leitores que 
persistem apáticos ao "real absoluto", como alvitrava Novalis, isto porque a 
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poesia, enquanto arte maior, exige sensibilidade essencialmente cognitiva - 
exige, sem rodeios de artista, que o interlocutor pense criticando e, 
pensando, assim atingirá a tal almejada "liberdade livre"  de que fala Jean-
Paul Sartre na sua extraordinária e aconselhável obra, "A Náusea". Também 
é verdade que  

 
"(...) em arte não há uma verdade universal. Uma verdade em arte 
é algo cujo contraditório é igualmente verdadeiro. E do mesmo 
modo que é na crítica de arte, e por meio dela, que somos 
capazes de apreender a teoria platónica das ideias, é igualmente 
na crítica de arte, e por meio dela, que somos capazes de realizar 
a teoria hegeliana dos contrários. As verdades da metafísica são 
as verdades das máscaras". 
 

(Wilde, 1992:216)  
 
 
Portanto, se a arte poética está actualmente orientada 

para a intervenção, independentemente dos estilos que a movem, cabe ao 
leitor proporcionar as condições indispensáveis à proliferação do simbolismo 
poético, de que Yeats foi o grande defensor, como manifestação de 
inevitável aproximação do homem aos conceitos que a sua circunstância lhe 
induz. Unicamente assim, o poeta, esse criador solitário, alegre, partilhará o 
privilégio de conhecer o território incomensurável da poesia com o 
interlocutor anónimo e, até ao momento, passivo. 

No espectro da personalidade, Linda Jeffrey (cit. por 
Pires, 1995) refere que  

 
 
“actualmente estamos a evoluir de tentativas de compreender 
actos individuais de criação para a explicação da vida como um 
todo. Precisamos de relacionar a nossa interpretação do que o 
poeta diz sobre a sua vida com o nosso conhecimento de como 
ele a vive”. 
 
 
Para sustentar e expressar a mensagem poética 

clarividente ou aparentemente obscura, o criador (o poeta) serve-se das 
palavras, "esses corpos tocáveis, sereias visíveis, sensualidades incorporadas" 
(Pessoa, 1984). Todavia, o problema do entendimento absoluto persiste e 
agudiza-se no leitor, quase sempre impreparado e/ou indisponível para, em 
última análise, completar a arte poética, atribuir-lhe significado, isto porque 
"um dos parâmetros em que mais nitidamente se revela a incompetência de 
um qualquer leitor e, até certo ponto faz dele um leitor anónimo e primário, 
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é o de na sua leitura ( na sua assimilação de significados, acrescentamos) 
confundir e assimilar o autor textual, o escritor enquanto escritor, com a 
pessoa concreta que produz o texto, que se encontra para além dele na vida 
histórica, na vida real" (Rodrigues, 1984:26).Por conseguinte, não há, como 
anteriormente se constatou, correspondência, a maior parte das vezes, entre 
a criação e o receptor anónimo - o código poético não é entendido e os 
mecanismos que o provocaram são por vezes adulterados. Não se trata, 
acreditem, de uma incompleta explicação do criador como muitos pseudo-
analistas erradamente afirmam - a verdade é que o criador não tem o dever (e 
que prazer não cumprir um dever, glosa-se Pessoa) de tudo explicar. Cabe, 
isso sim, à inteligência e à sensibilidade do leitor clarificarem as nuances mais 
inexplicadas da mensagem poética. Indiscutivelmente, o uso dos conceitos 
referidos não deve processar-se desinteressadamente como preconizava Lord 
Shaftesbury, percursor do romantismo. Pelo contrário, esse regular uso deve 
questionar a criação indo de encontro ao motivo que provocou o seu 
aparecimento nesta configuração e não em outra. 

A bem da arte poética contemporânea, o leitor não deve 
ter sobre a estrutura verbal uma atitude  passiva  como se a mesma se 
apresentasse carregada de verdade instituída e inabalável. A poesia exige 
preocupação crítica por parte do leitor, enquanto o criador deve pautar a sua 
desenvoltura artística por um misto de raiz de sensibilidade e de 
conhecimento como defendia Heidegger, ideia esta difundida por nós no 
colóquio "Towards a Territory. Arts Policy... Creativity or Constraint?"6  

 
"Assim toda a obra verdadeiramente poética é um organismo 
infinito, perfeito em si; rico pelo seu conteúdo e exteriorizando-o 
com o auxílio de expressões correspondentes; pleno de unidade, 
mas de uma unidade, em que o particular, em vez de se encontrar 
num estado de subordinação abstracta, possui a mesma 
independência vivente que o todo, e é realizado sem qualquer 
finalidade aparente (...) Em suma, criando em toda a liberdade, a 
fim de explicitar de uma maneira tão perfeita quanto possível, o 
conceito das coisas e de realizar um acordo entre as existências 
exteriores e a sua essência mais íntima" .  
 

(Hegel, 1980: 63).  
Será legítimo agora perguntar: mas, afinal, para que 

serve a poesia, a criatividade poética? O que pretendem os poetas, esses 
laboriosos solitários e errantes? Que contribuição significativa deram e dão 
ao processo diacrónico da história de um qualquer povo? 

                                                           
6 Colóquio realizado nos dias 24 e 25 de Outubro de 1992, no Arts Conference Darwin Civic Center, 
em Darwin, na Austrália, organizado pelo NT Government e Oficce of the Arts & Cultural Affairs. 
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Neste contexto, “e se a psicologia tenta curar a solidão, 
a poesia procura-a, pois todo o poeta sabe que este é o carreiro mais 
próximo para o amor” (Pires, 1995). 

É certo também que "écrire relève de l'espérance. Tu 
mets la virgule lá où tu veux que ça freine et ce point lá oú tu veux que ça  
s'arrête. Quand tu veux laisser ton idée faire son  chemin sans toi, tu rajoutes 
quelques poionts"(Bohringer, 1992:149). 

Por outro lado, a poesia serve essencialmente para 
convidar cada um de nós, enquanto acto criativo com sentido, à reflexão, à 
tomada de consciência do posicionamento do homem no universo, ao 
sentido e riqueza da cultura, através da ordenação certa, minuciosa, de 
algumas palavras, num trabalho que cabe ao poeta, o artesão da consequente 
cultura criada (v. Fig. 2). A pretensão, se assim se pode definir, está 
intimamente ligada à preocupação em incutir nos outros a ideia de estar num 
tempo e num espaço, pois a poesia nada mais é do que o resultado ou 
manifestação do acto contínuo de libertação do criador do senso-comum, 
identificado, no entanto, com o seu tempo e mais não confirma que 
"libertar-se é sempre expressar-se" (Dufrenne, s/d). 

A poesia - reafirmamos - é a síntese das obsessões do 
seu criador no intuito de libertar o homem do quotidiano massacrante 
motivado pelo avanço desenfreado tecnológico  e científico. E  se  a 
“liberdade é uma penosa conquista da solidão", na opinião de Torga, então o 
poeta, esse criador, aceita o sacrifício isoladamente para, mais tarde, pleno de 
satisfação insaciada, apresentar aos outros, aos leitores, uma liberdade 
traduzida por vezes em um ou dois versos. E o poeta assume-se como um 
catalisador de tensões. 

A poesia, seja em que constelação estiver, é sempre uma 
irrecusável manifestação artística que se forja a partir da experiência 
husserliana do criador e que actualmente, justificando o espírito modernista, 
enquanto arte, enquanto criatividade, põe em causa as ideias que estamos 
acostumados a fazer, abala-as, convida-nos a descobrir nos objectos aspectos 
inéditos, como diria Muller. 

Sem  dúvida - reforçando a ideia - que qualquer acto de 
libertação artística é o resultado dos comportamentos do seu criador em 
íntimo relacionamento com as coisas, através do exercício libidinal das 
palavras. 
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Criador Receptor 

atitude activa 
recriação 

atitude criadora 

arte poética 

 
Fig. 2. O processo dialógico da arte poética. 
 
 
E vários e variados são os estilos e formas de 

concepção poética. Ainda bem que criar não é uniforme e unilateral. 
Todavia, achamos também que a poesia não é o malabar das palavras, o 
encaixe, em laboratório, de ideias, sentimentos e palavras. A poesia tem de 
assumir um papel questionador sendo, paralelamente, questionável. E o 
poeta não é um pregador de humanismo - é, isso sim, um pensador criativo 
desse humanismo. 

Se, por exemplo, "para a Idade Média, a poesia era a 
serva da religião, para a Idade Romântica, a poesia é a sua rival, é a 
verdadeira religião" (Paz, 1974:74), para a Era Contemporânea, por outro 
lado, a poesia está alheada a um qualquer conceito de religiosidade. 

A poesia não é um repositório de mandamentos - a 
poesia contemporânea é o exercício livre do ideário de cada criador de tal 
forma que "numa operação reúne o pensamento e a realidade, de tal modo 
que funda a possibilidade de uma concordância e portanto de cultura". 
(Rosa, 1989:32). 

Os poetas com quem falámos, entre os quais se 
destacam Al berto, Eugénio de Andrade, António Ramos Rosa e Casimiro de 
Brito são unânimes em salientar tal atitude de concordância que assume a 
poesia enquanto arte criada e que mais não é que cultura e educação7 . 

A contribuição do poeta, por outro lado, - e repete-se - 
é basicamente a de legar uma cultura traduzida deste tempo, com indícios 
evidentes do que nos reserva o dia de amanhã. O poeta sente e pensa, 
criando, por muitos cérebros, e, dessa forma, substitui a nossa ausência 
térrea, provocando, ao mesmo tempo, uma nova visão do nosso 
posicionamento no mundo enquanto seres questionáveis através do esforço 

                                                           
7 Cf. Jacinto Prado Coelho, “Não há verdadeira educação que não seja poética”, Boletim Cultural da 
Fundação Calouste Gulbenkian (1990), VII, p. 35. 

22 



criativo. Portanto, o papel da poesia no mundo contemporâneo é de alarme 
aliás como o de toda a criação literária. 

A criatividade é tida como uma afirmação de cultura, de 
identidade cultural e de promoção de todos esses aspectos identitários no 
contexto de outras culturas (e.g. Clanet, 1994, e Dasen, 1986). Como disse, 
um dia, Rocher, “a cultura surge assim como o universo mental, moral e 
simbólico”. 

Por seu turno, Freitas-Magalhães (1991a: 1-2) sublinha 
esse carácter de ligação à vida, à cultura:  

 
“Nós sabemos que as palavras também são necessárias à vida. E 
são as palavras, “esses corpos tocáveis”, como diria Pessoa, que 
nos ligam às coisas e nos concedem um lugar onde somos livres 
de pensar e sentir a nossa própria existência”. 
 
Porém, a terminar, torna-se urgente e necessário varrer  

também da consciência a ideia fixa de que a poesia está na rua. A criatividade 
não está na rua. Ainda não faz parte da partilha, da compreensão do outro. 
Fazendo o mínimo de esforço analítico facilmente constatamos e concluímos 
que se trata de uma afirmação com consistência verídica, pois a poesia não 
está na rua, pertence a um círculo restrito (Freitas-Magalhães, 1991b e Rosa, 
1989). 

A poesia está viva, é certo; é um domínio de criação que 
regista muitos criadores, mas está ainda e se fica na criação do poeta e na sua 
próxima circunstância. 

Na rua circula o vício pela exploração humana, nos seus 
mais diversos aspectos. 

É urgente a fruição da criatividade, a poesia em cada 
homem, em cada instante, num qualquer lugar. Para a afirmação da cultura e 
actividade dialógica com outros povos. É urgente também um qualquer 
criador, um qualquer poeta, neste caso, de caneta na mão e papel em branco 
à sua frente, porque "mover-se é viver, dizer-se é sobreviver" (Pessoa, cit. 
por Quadros, 1989). 

A arte pictórica segue a mesma linha de 
desenvolvimento. Desde muito cedo que o indivíduo demonstra interesse em 
comunicar. O desenho é dos primeiros processos de comunicação e de 
criação. Não é por acaso que a criança exercita a sua imaginação e fantasia 
através da execução de desenhos. É a primeira captação que faz da realidade 
através do processo afectivo-cognitivo. Também não é por acaso que, nos 
primeiros anos da escola básica, o desenho apresenta-se como a tarefa que as 
crianças mais gostam de fazer e mais pedem para fazer.  
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A evolução do desenho infantil - como veremos em 
capítulos ulteriores - não está dissociada do desenvolvimento integral da 
criança. Por isso é que a matriz do desenvolvimento biopsicossocial está 
impregnada nos desenhos feitos. Interpretar o desenho é interpretar o 
processo de desenvolvimento da criança. 

A arte poética e a arte pictórica têm em comum a 
possibilidade da criança exercitar a sua imaginação e sua fantasia como forma 
de comunicar o seu mundo ao mundo, permitindo o fluir da comunicação e 
do equilíbrio no desenvolvimento psicológico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. A criatividade e o pensamento 
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Convém referir, desde já, que o desenvolvimento é o 

“conjunto dos progressos verificados nos comportamentos da criança 
durante um tempo determinado” (Hotyat, 1978:223). 

 
. evolução do pensamento dos 3 aos 7 anos 
 
Segundo a literatura, a criança nasce com esquemas 

incorporados, os quais, em contacto com a realidade, vai desenvolver no 
sentido de melhor interpretar a sua posição temporal e espacial. 

O egocentrismo e a fabulação são as características que 
saltam à vista logo que se observa o produto criativo de uma criança (p. ex., 
o desenho).  

O sincretismo é outra das características que se nota na 
observação do produto criativo (v. Fig. 3). É definido como a visão geral das 
coisas e dos lugares sem ordenação e identificação adequadas.  

 
O sincretismo é dividido em dois domínios: 
 
. O globalismo: 
 
A criança é influenciada pela impressão global 

apresentada pelos elementos de uma composição. O teste dos provérbios 
proposto por Claparède é elucidativo. 

 
 
. A justaposição: 
 
Este domínio é caracterizado pelo facto de a criança 

demonstrar mais tendência para justapor os enunciados do que a hierarquizá-
los. 

O exemplo do desenho da bicicleta é ilustrativo. 
 
O globalismo e a justaposição são características do 

sincretismo perceptivo que resultam da impreparação da criança para a 
operacionalização dos conceitos de análise e síntese. 

 
A transdução (analogia) é outras das características que 

marcam a actividade criadora da criança nesta idade, e que dará lugar ao 
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raciocínio baseado na combinação mental dos elementos. Há a preocupação 
do real e da objectividade. 

A indução é um processo lento e a demonstração é 
ainda mais lenta até ao desenvolvimento da inteligência formal. 

Por último, a criança evidencia o adulismo e o 
pensamento mágico-fenomenista (Barron, 1969; Dolto e Muel, 1980 e 
Duborgel, 1976). 

 
. a evolução do pensamento dos 7 aos 12 anos 
 
 
O início da socialização, acompanhado pela redução do 

egocentrismo, é aspecto marcante no pensamento da criança nesta faixa 
etária. 

O sincretismo persiste caracterizado por globalismo e 
sintetismo. Todavia, a criança nesta idade já é capaz de utilizar mecanismos 
de indução e acesso à dedução, para além de ensaios de explicação objectiva, 
sendo o exemplo da causalidade científica o mais referido na revisão de 
literatura (Bower, 1992; Eccles, 1995 e Ferraris, 1977). 

 
. a evolução do pensamento dos 12 aos 18 anos 
 
 
O egotismo é o aspecto que se realça no pensamento do 

indivíduo dos 12 aos 18 anos. Aquele egotismo é justificado pela parcialidade 
do julgamento e pelo gosto  do que designamos por paradoxo, i. é., o 
indivíduo mostra interesse pela ambivalência das coisas e das situações. 

Análise, síntese e raciocínio abstracto são outras 
características importantes no perfil daquele indivíduo, para quem o recurso 
às explicações objectivas (a verificação experimental faz já parte do seu 
repertório de interesses) é fundamental no desempenho da tarefa. 

 
 
 
 
 
 
 
 o sincretismo perceptivo 
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resulta da impreparação da criança para operações de 
análise e síntese 

Globalismo                                 Justaposição 

transdução e indução 

 
Fig. 3. O processo do sincretismo perceptivo. 
 
 
Em conclusão, podemos dizer que a modificação 

operada no pensamento infantil é caracterizada pela passagem do 
pensamento intuitivo ao pensamento operatório (v. Quadro II) (Flower e 
Hayes, 1980; Fonseca, 1995 e Fustier, 1985). 

Assim, no pensamento intuitivo encontramos: 
 
.A centração - a criança tem a tendência para se 

concentrar e centrar a sua atenção em cada aspecto particular da situação ou 
tarefa; 

.Identidades qualitativas - o atributo  é a não-
conservação; 

.Processos estáticos e descontínuos - a criança não 
demonstra dinamismo no uso da percepção; 

.O conjunto não é tido como invariante - a criança não 
associa as diversas percepções, apresentando-se as mesmas  como 
momentâneas e estáticas. 

 
 
 
Por outro lado, no pensamento operatório 

encontramos: 
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.Descentração - a criança é capaz  de fazer deslocar a 
sua atenção e/ou percepção sobre as diversas situações e ao mesmo tempo; 

.Constantes quantitativas - a criança já tem noção de 
conservação; 

.Os processos são  evolutivos e contínuos - a criança já 
se apercebe da ocorrência da mudança; 

.O conjunto é tido como invariante - a criança já 
demonstra ser capaz  de ordenar e reunir mentalmente  as situações tendo 
em linha de conta os conceitos de conservação e reversibilidade. 

 
 
Quadro II.  A transição da intuição à operação. 
 
 

Pensamento 
intuitivo 

Pensamento 
operatório 

 
 
 
. centração 
. identidades qualitativas 
. processos estáticos e 
descontínuos 
. o conjunto não é tido 
como invariante 
 

 
 
. descentração 
. constantes quantitativas 
. processos evolutivos e 
contínuos 
. o conjunto é tido como 
invariante 

 
 
. A teoria de Luquet 

. estádio do realismo intelectual 

. estádio do realismo visual 
 
Na teorética de Luquet (1987) apresentam-se o estádio 

do realismo intelectual e o estádio  do realismo visual (v. Quadro III). 
O primeiro caracteriza-se pelo facto de a criança 

exprimir tudo o que sente e não apenas o que observa. 
 
 
Luquet apresenta as seguintes características do 

realismo intelectual: 
.Transparência: a criança desenha tudo o que está para 

além do observável. Exemplo: o desenho da casa. 
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.Diversidade de pontos de vista: a criança desenha 
figuras e objectos em várias posições. Exemplo: desenhar o rosto de perfil e 
o corpo de frente. 

.Duplicação dos orgãos iguais na representação de 
perfil. Exemplo: os quatro pneus do automóvel. 

.Rebatimento: a criança desenha tudo em várias 
posições. Exemplo: a criança desenha os dois lados de uma rua, as casas 
desenhadas como que rebatidas. 

.Uso do pormenor exemplar. Exemplo: traços verticais 
a representar o cabelo. 

.Inscrição de legendas (não confundindo o desenho 
com a legenda). 

O segundo é entendido por Luquet como o poder da 
perspectiva, i. é., o desenho da criança centra-se cada mais a um ponto único 
e marcado. Da justaposição de figuras e objectos em espaço abstracto, passa-
se para a projecção de fragmentos no espaço tal como os vemos. 

A criança adquire o realismo visual no momento em 
que desenvolve as capacidades de atenção e concentração. 

 
Quadro III. Estádios do desenho infantil segundo 

Luquet (1987). 
 

Realismo intelectual Realismo visual 
 
. criança exprime o que sente 
. transparência 
. diversidade de pontos de vista 
. duplicação dos orgãos iguais 
. rebatimento 
. uso do permenor exemplar 
. inscrição de legendas 
 
 
 
 

 
. criança exprime o que vê 
. poder da perspectiva 
. centração em ponto 
único e marcado 
. projecção de fragmentos 
no espaço tal como o vê 
. desenvolvimento das 
capacidades de atenção e 
concentração 

 
A passagem do pensamento intuitivo ao pensamento 

operatório comporta a existência das seguintes etapas (v. Fig. 4) (Vermullen e 
Delmine, 1992; Gândara, 1990 e Ghiselin, 1963): 

 
. abstracção reflexiva 
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Segundo Vermullen e Delmine (1992), a abstracção 
reflexiva tem a ver com as acções que a criança faz no contacto com os 
objectos, com o intuito de as coordenar, reunir, ordenar, seriar, etc. 

 
. coordenação estruturante 
 
Esta etapa visa reunir todo o sistema de relações que a 

criança entende como necessárias ao encerramento da operação lógica. 
 
. assimilação autoreguladora 
 
Esta etapa resulta quando a assimilação generalizadora e 

integrativa se transforma em autoreguladora, ou seja, a criança já é capaz de 
antecipar em imagem mental o resultado das diversas combinatórias e 
acções. 

 
 
 
 

pensamento intuitivo pensamento operatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

abstracção reflexiva 

coordenação estruturante 

assimilação autoreguladora 

 
Fig. 4. Os três momentos na passagem da intuição à 

operação. 
 
 
 
 
3. Criatividade e inteligência 
 
 
Durante muitos anos, a criatividade foi associada ao 

construto inteligência. Diversos autores consideravam que só os inteligentes 
eram criativos. Wallach e Kogan puseram tal teoria em questão. Dos diversos 
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estudos empíricos feitos, aqueles investigadores concluiram da existência de 
crianças criativas com nível intelectual baixo, para além de crianças 
inteligentes não criativas (v. Quadro IV). 

 
 
. Os inteligentes não criativos 
 
 
Para Wallach e Kogan, os inteligentes não criativos são 

caracterizados pelo sentimento de insegurança e instabilidade quando lhes 
parece existir ambiguidade ou incerteza quanto ao nível de desempenho que 
se aguarda dos mesmos. Geralmente, na execução da tarefa, recorrem a 
padrões de comportamento já experienciados, o que lhes transmite segurança 
e expectativa de ocorrer resultado positivo e adequado. Em contraponto, 
quando uma situação é perfeitamente clara, não havendo lugar a dúvidas ou 
ambiguidades, os inteligentes não criativos sentem-se como o “peixe na 
água”, demonstrando segurança e resultados excepcionais. 

 
 
. Os criativos pouco inteligentes 
 
 
Por outro lado, os criativos pouco inteligentes são 

caracterizados pelo sentimento de insegurança quando os mesmos e a tarefa 
que estão a desempenhar são objecto de avaliação. Sentem-se retraídos pelo 
facto de percepcionarem que estão sujeitos a um julgamento e/ou avaliação. 
Quando o julgamento não se verifica, os criativos pouco inteligentes atingem 
resultados satisfatórios. 

 
 
 
 
 
 
Quadro IV. Características dos inteligentes não criativos 

e dos criativos pouco inteligentes. 
 
 

 
Inteligentes não criativos 

 

 
Criativos pouco inteligentes 
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. Nível de desempenho 
- sentimento de insegurança 
- sentimento de instabilidade 
 
. Na execução da tarefa 
- padrão de comportamentos 
anterior 
 

 
. Nível de avaliação 
- sentimento de insegurança 
- retracção 
 
. Sem julgamento 
- resultados satisfatórios 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. A criatividade e as teorias psicológicas 
 
. A teoria de  Piaget 
 
A vida criadora está intimamente ligada ao 

desenvolvimento natural da criança (Bono, 1995; Diatkine, 1996; Duborgel, 
1995 e Fonseca, 1990). Não é por acaso que a manifestação pictórica é a 
primeira forma que a criança usa para comunicar. 
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Para Piaget (cit. por Gloton e Clero, 1976:31), a infância 
“é a história de uma socialização progressiva”. 

No espectro da teoria piagetiana, os invariantes 
funcionais são: 

 
 
. a assimilação; 
. a acomodação, 
. o equilíbrio ou equilibração 
 
Recusando as teorias preconizadas pelo empirismo, 

Piaget (1977 e 1983) é de opinião que os factos só fazem parte do sujeito 
quando este consegue assimilá-los (Piaget e Inhelder, 1977). 

O primeiro invariante funcional é a assimilação que 
mais não é que um processo biopsicológico comum. Através da assimilação, 
o indivíduo vai transformar as percepções de acordo com os esquemas 
anteriores. 

O segundo invariante funcional é a acomodação que 
mais não é que acção que o meio exerce sobre o indivíduo. A acomodação 
vai provocar mudanças significativas do organismo do indivíduo. 

O terceiro invariante funcional é o equilíbrio ou 
equilibração que mais não é que a harmonia entre os processos organizativos 
interiores e a experiência ou desempenho exteriores. 

 
Piaget apresenta-nos os seguintes estádios de 

desenvolvimento (os quais desenvolveremos mais adiante): 
 
. estádio sensório-motor (0 a 2 anos); 
. estádio pré-operatório (2 a 7 anos); 
. estádio das operações concretas (7 aos 11 anos); 
. estádio das operações formais (12 anos e mais). 
 
 
. A teoria de Klein 
 
Já Melanie Klein (1966) descreve o desenvolvimento da 

criança em termos de posições (a paranoide e a depressiva). 
Klein fala no que designa de agressividade primitiva que 

vai afectar a experiência corporal inicial. O corpo não é visto como pleno e 
único, mas na tensão e na divisão (v. Fig. 5). 

Quando o sadismo diminui, o mecanismo de 
“clivagem” assume papel fulcral na organização do Ego, uma vez que vai 
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permitir a seriação das experiências. A distinção entre os “bons” e os “maus” 
objectos vai permitir a “dosagem da angústia”. 

Ao longo do desenvolvimento, as denominadas pulsões 
libidinais prevalecem sobre as pulsões sádicas, ocorrendo a fase de reparação. 

Para Klein, o desenvolvimento não é caracterizado por 
sucessões, mas por oscilações de uma posição à outra. 

 
As características da posição paranóide são: 
 
. a relação ao objecto parcial (o seio da mãe); 
. o processo de clivagem (do objecto: “bom”ou “mau” e 

do eu: gosto ou destruo); 
. a angústia paranóide (receio da destruição do eu eu 

pelo “mau” objecto); 
 
As características da posição depressiva são: 
 
. marcada pela regressão ao objecto total; 
. a integração do eu e do objecto; 
. a ambivalência; 
. a angústia depressiva. 
 
Klein (1966) advoga a existência de um super-eu infantil 

precoce, isto é, a introjecção e a projecção entram em funcionamento depois 
do início da vida pós-natal e são das mais antigas actividade do Eu. 

Segundo Klein é a partir do quinto/sexto mês de vida 
que o bebé começa a demonstrar receio com o mal que as suas pulsões 
destrutivas e a sua avidez poderão fazer aos seus objectos amados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paranoide 

posição 

depressiva 

Desenvolvimento 
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agressividade primitiva: o corpo não é visto como 
pleno e único, mas na tensão e na divisão 

diminuição do sadismo  
 
 

organização do ego 
seriação de experiências 

mecanismo de clivagem  
 
 
 
 

distinção entre “bons” e “maus”  
 
 
 

dosagem da angústia  
 
 
Fig. 5. O desenvolvimento psicológico segundo Klein. 
 
Esta posição contraria a posição de Freud para quem o 

superego só se situa perto do quinto ano de infância. 
 
Entretanto, e como já foi dito, o desenho e a pintura 

representam o espelho do desenvolvimento do indivíduo. Ciari (1997:40) 
considera-os uma “linguagem, uma forma de comunicar”. E é a partir do 
desenho que a criança começa a comunicar o seu (peri)mundo ao mundo. 

O desenho é a representação genuína das denominadas 
emoções infantis e, para além de verificar o desenvolvimento da criança, 
também é utilizado pela Psicologia para a elaboração de diagnósticos ao nível 
da psicopatologia (Fontana, 1984; Freye, 1993; Gabey e Vimenet, 1976 e 
Hargreaves, 1978). 

Diversos estudos (Holsinger, Jordan e Levenson, 1971; 
Honigsztejn, 1990; Lowenfeld, 1972 e Osterrieth e Cambier, 1976) apontam 
para a possibilidade de o desenho permitir a apreciação da capacidade 
intelectual da criança, não estando em causa a qualidade pictórica do mesmo. 

Aqueles estudos apontam a fase na qual se encontra a  
criança no que concerne ao desenvolvimento cognitivo, personalidade e 
conflitos intra e interpsiquícos. 
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. A teoria de  Vigotsky 
 
Para Vigotsky (1990:13), “el dibujo constituye el aspecto 

preferente de la actividad artística de los niños em su edad temprana”. 
Para este autor, só aos 8/9 anos termina o ciclo de 

afeição ao desenho (cf. Gallimard, 1998). 
Aos 6 anos, a criança pinta as imagens mentais das 

coisas. 
Como refere Ciari (1997: 40-41), “tudo o que ela 

exprime está ligado ás suas próprias emoções”. 
Aquele autor postula a adopção das técnicas  de 

desenho a pastel e a pintura a guache durante os primeiros anos escolares. 
Para além do desenho e da pintura, outras actividades 

expressivas devem estar associadas, como sejam, a dramatização, a 
modelação, pintura de furos, colagem, etc. 

Também Cardoso e Valsassina (1988) referem o 
desenho, a pintura, a modelagem, o jogo das personagens numa 
representação como formas de arte infantil. 

“A arte infantil, e sobretudo o desenho, pode ser o teste 
tradutor da evolução ou maturação das aptidões intelectuais, perceptivas e 
motoras” (Cardoso e Valsassina, 1988: 45). 

 
 
 
 
Para Ferreira (1996: 8), o desenho infantil  
 
“representa uma parte comunicativa entre o inconsciente 
dinâmico [...] e o consciente pela utilização da função estética do 
Eu, expressa na condensação simbólica do pensamento pré-
consciente e na expressão e descarga de Afectos”. 
 
Referência para as diferentes fases do desenho. A 

criança passa por diversas fases ao nível do desenho (v. Fig. 6). 
 
 
. A teoria de Burt 
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Burt efectou diversos estudos sobre a evolução do 
desenho infantil e concluiu que o mesmo acompanha o desenvolvimento 
cognitivo da criança. 

Cyrill Burt refere as seguintes fases na evolução do 
desenho:  

 
. a garatuja 
. a linha (aos 4 anos) 
. simbolismo descritivo (5-6 anos) 
. realismo descritivo (7-9 anos) 
. realismo visual (9-10 anos) 
. repressão (11-14 anos) 
. despertar artístico ( a partir da adolescência) 
 
Pormenorizando, 
 
.Até um ano e meio - a criança mexe em objectos 

deixando um sinal gráfico no papel. Há a percepção da causa-efeito entre a 
tarefa que desenvolve e o sinal gráfico. Assim, regularmente vai reproduzir 
esse sinal que fica ao contrário da voz que finda e desaparece. 

Aqui entronca o processo imitativo, isto é, a criança 
tenta imitar os adultos. 

Neste período é prematuro falar-se em desenho uma 
vez que o que predomina é a descarga motora e emocional (Rothenberg e 
Hausman, 1976; Runco e Albert, 1990 e Santos, 1988). 

A coordenação mãos-olhos vai permitir à criança um 
efeito pictórico. Aparecem os primeiros gatafunhos em jeito de linhas rectas 
e ondulantes. 

O aparecimento das linhas horizontais só acontece 
quando a criança demonstra controlar a mão e o antebraço, por volta dos 18 
meses. Não controla ainda o princípio nem o fim desses traços. 

Não havendo a noção da intenção representativa, tais 
traços são grandes e ao longo da folha de papel. 

 
. Aos dois anos - com o controlo do polegar, o 

movimento do pulso é limitado o que faz com que apareçam os 
denominados traços curtos. A criança já controla os impulsos e os riscos 
aparecem de forma linear e em círculos. 

 
. Aos três anos - verifica-se o controlo do princípio e do 

fim dos traços, o que permite à criança controlar e aperfeiçoar o primeiro 
desenho. Surgem  as figuras geométricas muito toscas. 
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Neste período, a criança já chama nomes aos seus 
gatafunhos. Primeiramente atribui-lhes o nome após os desenhar, depois fá-
lo simultaneamente, e, por fim, antes de os desenhar, o que demonstra, desde 
logo, a sucessão para um período de intenção. A atribuição não segue sentido 
particular com o desenho. Por exemplo: o mesmo desenho (gatafunho) pode 
representar um homem e depois outra coisa qualquer. 

A aquisição da semelhança é um passo de gigante na 
evolução do desenho infantil. A criança copia os objectos que a despertam. 
Verifica-se o desenho de memória utilizando os esquemas simples, nos quais 
faz referência aos pormenores mais significativos. Há a verificação pelo 
realce do que é mais essencial. O exemplo do homem com a cabeça muito 
grande é o exemplo correcto. 

Primeiramente, desenha de frente, e posteriormente faz 
justaposições, desdobrando, em exemplo adequado, as fachadas das casas. 
Verifica-se que a representação é feita com intenção. 

A criança continua a desenhar mais o que conhece do 
que o que vê. Assim, não se estranha o recurso às transparências. O exemplo 
feliz é o facto de a criança desenhar o seu quarto por cima das paredes da 
casa, ou o umbigo por cima do vestido. Está na fase do realismo intelectual. 
Há a acumulação de pormenores para que o que desenha seja identificável. 
Não há uma preocupação com o facto de os pormenores estragarem o 
desenho, porque a intenção é demonstrar o maior número de elementos que 
possam identificar o que se desenhou. 

 
. Dos 8 aos 10 anos - a criança já desenha o que vê, 

utiliza o realismo visual e abandona as transparências e as sobreposições. 
Este período do realismo visual está dependente da 

evolução dos conceitos de percepção e compreensão intelectual. Após o 
conhecimento aprofundado do objecto, a criança já é capaz de abstrair uma 
única imagem que desenhará. 

Atendendo a que o realismo visual é mais concreto e 
objectivo, o desenho, a partir desta idade, demonstra empobrecimento uma 
vez que  se verifica menos possibilidade de expressão. Antes o desenho era a 
apresentação, no papel, do mundo interior da criança. A partir de agora é 
menos, muito menos, expressivo e passa a manifestar o apuramento técnico. 
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 desenha o que conhece                  desenha o que vê 

Fig.6. Distinção entre realismo intelectual e realismo 
visual. 

 
 
Os psicólogos, reconhecendo o valor do desenho, 

elaboraram testes para a compreensão dos mesmos e identificaram a sua 
importância no desenvolvimento da criança (Egan, 1994; Gaitskel, Hurwitz e 
Day, 1982; Glover, Ronning e Reynolds, 1989 e Prenski, 1980). Entre eles, 
citamos os seguintes: 

 
1. Teste da figura humana de Goodenough para saber a 

idade  mental através do desenho. 
2. O teste de Fay - as crianças desenham uma “mulher à 

chuva” 
3. O teste de Prudhommeau - estuda o dinamismo das 

figuras, o movimento. 
4. O teste de Lauretta Bender - uma série de desenhos 

previamente estabelecidos (em cartões) que a criança 
terá de copiar. 

 
5. A criatividade e a matriz psicossocial 
 
. a representação do perimundo 
 
Como refere Lévi-Strauss (1986:378), “quando nos 

extasiamos perante os dotes criadores de uma criança muito pequena, somos 
então, em boa parte, vítimas de uma ilusão”. 

Nesta linha de pensamento, Besse e Ferrero (1986:19) 
referem que “à nascença, a criança recebe duas heranças: a primeira é 
genética [...] a segunda herança é de ordem cultural”. 

O desenvolvimento humano é dos percursos mais 
complexos e extraordinários do qual depende toda a vida do indivíduo. 
(Tran-Thong, 1987; Vayer e Roncin, 1992 e 1994 e Wallon, 1981 e 1995). 
Todas as etapas no decurso do desenvolvimento são importantes, porque 
todas elas, à sua maneira, irão marcar o indivíduo. E a infância é o reduto 
onde tudo começa.  
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Como diz Zazzo (cit. por Gloton e Clero, 1976:31), a 
infância “é a conquista progressiva de uma autonomia”. 

No âmbito da teoria empirista (Raposo,1983 e Simões, 
1985), o indivíduo acolhe passivamente os estímulos provenientes do meio. 
Para a teoria gestaltista, o indivíduo observa e percepciona o mundo, 
ajustando-o ao conjunto das denominadas estruturas inatas inerentes ao 
sistema nervoso. Por fim, para a teoria operatória, toda a percepção é o 
resultado de uma construção permanente do indivíduo sobre os estímulos do 
meio, sendo certo que é essa construção que lhe vai possibilitar o 
desenvolvimento das estruturas. 

Ao nível da representação do mundo (Lussato e 
Messadié, 1988), é importante falar-se desse processo de adaptação que se 
traduz da passagem da intuição à operação e que comporta os conceitos da 
abstracção reflexiva, a ccordenação estruturante e a assimilação 
autoreguladora (Smith, 1983; Stern, 1977 e s/d; Stern, 1981 e Woods, 1991). 

É a partir dos sete anos de idade que se “consome a 
diferença entre o que é real e o que é imaginário (Delmine e Vermeulen, 
1991:153). 

A regressão acentuada da fabulação e do egocentrismo, 
este último de forma mais lenta no pensamento do que no campo da 
percepção, são características da passagem da intuição à operação. O 
sincretismo do pensamento é evidente até aos 11-12 anos de idade. 

 
Na evolução do adulismo, é importante analisar a 

evolução do pensamento, da origem dos nomes, dos objectos e dos sonhos. 
 
. Quanto ao pensamento: aos oito anos, pensa-se com a 

cabeça, com o cérebro (Changeux, 1985 e Israel, 1995). Todavia, o 
pensamento é ainda material (voz, p. ex.); aos 11-12 anos o pensamento é 
considerado imaterial e distinto dos objectos que representa de forma 
mental. 

. Quanto à origem dos nomes: aos 7-8 anos, os nomes 
foram criados pelos criadores dos objectos; foram criados quando foram 
criadas as coisas: aos 9-10 anos, os nomes foram inventados ou criados pelo 
homem e sem ligação aos objectos. 

. Quanto à origem dos sonhos: aos 7-8 anos, os sonhos 
resultam “de nós” (estão na cabeça, no pensamento). Como se apresentam  
em  forma de imagem, a criança situa o sonho no exterior, nomeadamente 
no seu quarto. 

 
A representação do mundo é feita tendo em conta 

práticas mágicas, as quais serão substituídas por entendimentos objectivos e 
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reais. Convém abordar três aspectos: o animismo, a causalidade moral e o 
finalismo (Cohen, 1976; Freitas-Magalhães, 1998a; Grasset, 1928; Hofstadter 
e Dennet, 1981 e Reily, 1993). 

 
. o animismo: dos 6 aos 9 anos, a criança  não estabelece 

diferença entre os corpos em movimento; dos 8 aos 12 anos já estabelece a 
diferença entre o movimento próprio e o movimento exterior. Faz também a 
passagem da consciência dos corpos em movimento para a consciência dos 
animais. 

 
. causalidade moral: a ideia de causalidade moral é 

substituída aos 12 anos pela noção de determinismo psíquico. O exemplo é 
dado pelas experiências de Piaget. 

. finalismo: esta característica vai subsistir para além dos 
13 anos em detrimento da denominada explicação pelo conjunto das leis 
naturais. 

 
 
 
 
 
 
. A importância da fantasia e da imaginação 
 
A fantasia é dos processos desenvolvidos pelo indivíduo 

para o exercício do seu acto criador (Egan, 1994; Healy, 1993; Jaques, 1990 e 
Le Garanderie, 1987). 

Como refere Dinis (1985:37), “uma pessoa inteiramente 
satisfeita nunca fantasia. Não precisa de o fazer porque não deseja mais nada 
do que aquilo que obteve de facto”. 

De facto, acrescenta, “sãos os desejos insatisfeitos que 
dão origem às fantasias, de tal maneira que podemos dizer que cada fantasia 
representa a realização de um desejo, ou seja, é a correcção duma realidade 
frustrante” (v. Fig. 7). 

Diz ainda aquele autor que  
 
“a actividade da fantasia não é gratuita, nem surge por acaso, mas 
tem um significado importante na dinâmica interior do sujeito, 
que de certa maneira condensa elementos do presente, do 
passado e do futuro, tal como é imaginado”. 
 

(Dinis, 1985:37) 
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O desenvolvimento dos mecanismos afectivos e 
cognitivos é concomitante com o exercício da criatividade. 

Referência para o papel da imaginação no processo 
criativo. 

 
“Imaginação e expressão criadora surgem-nos, portanto, como as 
aptidões fundamentais que há que formar nos jovens para tentar 
pôr um pouco de ordem no mundo, para os armar contra as 
alienações, os desvios da tecnocracia, as automatizações e o 
nivelamento que ameaçam a humanidade através das mais 
diversas e insidiosas forças de pressão”  

(Gloton e Clero, 1976:15) 
 
Como refere Spock (1991:283),  
 
 
“a imaginação, na infância, não é somente um aspecto divertido e 
sem importância. Trata-se de um poderoso estímulo para o 
desenvolvimento e para a maturidade, pois incentiva as crianças a 
compreenderem os significados das suas experiências diárias e a 
explorar novos terrenos”. 
 
Para aquele autor, “a imaginação é a origem das ideias. 

A criatividade possibilita a produção final”, 
Para Spock (1991: 279), “a curiosidade, a imaginação e 

criatividade constituem uma poderosa força tripla que as leva 
constantemente em direcção de novos níveis de maturidade”. 

Aliás, esta teoria é reforçada por Abreu (1994:149-150) 
quando considera que “a imaginação desempenha um importante papel nos 
processos criativos”. 

“A imaginação está próxima da representação, com a 
diferença de que os objectos imaginados serão inteiramente novos mesmo 
que compostos de elementos e qualidades de objectos visuais” (Abreu, 1994: 
149). 
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Fig. 7. Processo de funcionamento dos mecanismos da 

expressão criadora. 
 
 
 
 
 
 
. Para uma pedagogia da criatividade 
 
Fala-se muito, hoje em dia, no desenvolvimento da 

denominada pedagogia da criatividade (Beaudot, 1976; Ferreira, 1994; 
Garvey, 1992; Gonçalves, 1991 e Jean, 1976). Todavia, as unidades 
curriculares e o tempo disponíveis traduzem, de facto, o contrário. Porque 
defender a pedagogia da criatividade, segundo Bach (1991:59) “é sinónimo 
de assumir riscos. O indivíduo (...) é levado a propor solução para um 
problema novo, já que não pode fazer apelo à sua faculdade de assimilação”. 

Para que o aluno se sinta criativo, a receita, para este 
autor, passa pela auscultação e respeito do aluno (Gomes, 1992; Guedes, 
1995; Koestler, 1967 e Osterrieth, s/d). 

 
 
 
“(...) não há como conhecer à margem da criatividade. Quando a 
escola não estimula a dimensão lúdica, acho que é uma 
oportunidade perdida no crescimento da criança. è incrível como 
os miúdos entrem tão ávidos de aprender, tão aptos para a 
criatividade, e ás vezes parecem sair, no fim de uma licenciatura, 
tão mais estúpidos”8  

                                                           
8 Eduardo Sá em entrevista ao Independente, Caderno 3, de  19 de Março de 1999, p. 18. 
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Para Best (1996) o que há a destacar no processo 

ensino-aprendizagem das artes é, sem dúvida, a atitude educativa objectiva e 
profunda que leve o professor a dar muito de si. 

Convenhamos que tal perspectiva pode assustar 
qualquer professor, a maior parte das vezes habituado a cumprir o currículo. 
Todavia, a postura do professor sobre a criatividade, o exercício desta, abre 
caminho a uma dialéctica construtiva, provocando, ao mesmo tempo, uma 
ruptura com as práticas pedagógicas ultrapassadas (Freitas-Magalhães, 1998b 
e 1998c; Glatthorn, 1985; Golomb, 1978 e Isaksen, 1987). 

Aquele autor defende que as artes envolvem um 
determinado conhecimento. E lança o desafio: temos de demonstrar aos 
indivíduos que arte é importante e que aprendê-la é tão útil para o próprio 
como a própria vida (Osterrieth e Cambier, 1976 e Sprinthall e Sprinthall, 
1993). 

Ainda segundo Best (cit. por Melo, 1992:26), “é preciso 
não esquecer que foi Einstein quem disse que a imaginação é mais 
importante que a aprendizagem de conhecimentos”. 

“A ligação entre a imaginação e o conhecimento opera-
se na escola e esta tem que ser prudente no que transmite” (Best, cit. por 
Melo, 1992: 26). 

 
Para Benavente (1987: 23), “(...) um primeiro objectivo 

fulcral de qualquer estratégia de mudança será o de criar condições de 
investimento positivo de todos os poderes”. 

Segundo a autora, “ninguém pode mudar outra pessoa; 
o processo de mudança individual tem que ser vivido por cada pessoa e esse 
processo será sempre diferente duma pessoa para a outra já que (...) envolve 
condicionantes psico-afectivos e psicossociais (Benavente, 1987:25). 

É certo que, como defendem Gloton e Clero (1976:17), 
“(...) é pela actividade criadora que o homem se constrói”. 

Em Portugal pouco se tem feito pelo desenvolvimento 
da actividade criadora (Teles, 1991). Os professores não passam, cada vez 
mais, de filtros de um saber fabricado e emanado das instituições 
governamentais. Torna-se, pois, necessário fazer o diagnóstico e adequar ou 
transformar os programas curriculares com base em teorias psicológicas de 
autores referidos como, p. ex., Guilford, Torrance, Kogan, etc. 

A denominada Escola Nova ou Activa veio abrir outros 
caminhos e veio demonstrar que a “criatividade é uma aptidão que se 
adquire” (Gloton e Clero, 1977:18). 

 

44 



Apresentamos agora alguns exemplos para a fruição da 
criatividade. 

 
1.Para o desenvolvimento da criatividade, Bach (1991) 

traça seis etapas: 
 
1. Tomar contacto; 
2. Descondicionar; 
3. Levantar os bloqueios; 
4. Alimentar o imaginário; 
5. Percorrer o campo dos possíveis; 
6. Realizar e avaliar. 
 
 
 
 
 
2.Guildford e Lowenfeld apresentam os seguintes oito 

critérios: 
 
.a sensibilidade; 
.a faculdade de permanecer num estado de 

receptividade; 
.a mobilidade; 
.a originalidade; 
.a aptidão para transformar e redeterminar; 
.a análise; 
.a síntese; 
.a organização coerente. 
 
Quanto à coacção da escola (Freitas-Magalhães, 1998c), 

da qual se fala muito como causa da atrofia cognitiva na criança, Lévi-Strauss 
(1986.:380) considera-a tratar-se  de “[...] um aspecto ou uma representação 
da coacção que toda a realidade - e a sociedade é uma - exerce normalmente 
sobre os seus membros”.  
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6. A criatividade e o sistema de estádios 
 
. O sistema de estádios de Piaget  
 
Para delimitar o estudo da evolução 

biopsicossociológica, os investigadores acharam por bem optar pela 
estratégia dos estádios, períodos ou etapas (Silva, 1982 e Tran-Thong, 1987). 

Já anteriormente fizemos referência à teoria de 
desenvolvimento de Piaget. Importa agora abordar, de forma 
pormenorizada, o sistema de estádios e as características associadas aos 
indivíduos na passagem por esses mesmos estádios, conforme se constata na 
Fig. 7. 

 
.O egocentrismo 
Piaget (1983) refere que a criança passa por uma fase 

caracterizada pelo egocentrismo, i. é., a criança pensa sobretudo para si 
própria sem conseguir colocar-se no ponto de vista de outrem. 

Piaget faz questão em realçar que não se trata da 
hipertrofia do eu, mas a confusão inconsciente e a consequente 
indeterminação entre o seu ponto de vista e o dos outros. 
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. O artificialismo infantil 
A criança considera que todas as coisas são o produto 

da fabricação humana. 
 
 
. O animismo 
A criança considera como vivos, conscientes e dotados 

de intenções, corpos que para nós são inertes. Verifica-se a indiferenciação 
entre o eu e todo o mundo exterior. 

 
 
 
 
 
. O realismo 
A criança ignora a sua existência como entidade própria, 

ignora a existência do eu, tomando a perspectiva própria como objectiva e 
por absoluta. 

 
 
. O realismo do nome 
Para a criança verifica-se confusão entre a palavra e a 

coisa significada. 
 
Piaget apresenta a sua teoria sobre os estádios de 

desenvolvimento, pela primeira vez, em 1940. A sua teoria foi aperfeiçoada 
ao longo dos tempos. Para além da teoria apresentada em 1940, Piaget 
apresentou mais três; em 1947, em 1955 e nos anos 60. 

 
Assim, em 1940, Piaget apresenta a seguinte teoria 

sobre os estádios de desenvolvimento: 
 
Os reflexos primários e tendência instintivas ocorrem 

dos 0 ao 1 mês; 
Os primeiros hábitos motores verificam-se de 1 aos 4 

meses; 
A inteligência sensório-motora verifica-se dos 4 aos 18 

meses; 
A denominada inteligência intuitiva decorre dos 18 

meses aos 7 anos. 
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As operações concretas têm o seu início entre os 7 e os 
8 anos e prolongam-se até aos 11-12 anos. 

As operações intelectuais abstractas aparecem aos 11-12 
anos em diante. 

 
Em 1947, Piaget faz a sua primeira revisão da teoria 

sobre os estágios. 
Assim, a inteligência sensório-motora ocorre dos 0 aos 

18 meses. 
O pensamento simbólico e préconceptual dos 2 aos 4 

anos. 
O pensamento intuitivo ocorre dos 4 aos 7-8 anos. 
As operações concretas dos 7-8 aos 11-12 anos. 
As operações formais ou preposicionais dos 11-12 anos 

em diante. 
 
Em 1955, Piaget propõe: 
 
A inteligência sensório-motora ocorre dos 0 aos 18 

meses. 
A preparação e organização das operações concretas de 

classes, relações e números ocorrem dos 2 aos 11-12 anos. Neste período, 
Piaget refere ainda as regulações representativas articuladas dos 5 aos 7-8 
anos e as operações concretas dos 7-8 aos 11-12 anos. 

As operações formais ou preposicionais ocorrem aos 
11-12 anos e em diante. 

Por fim, nos anos 60, Piaget apresenta a sua última 
revisão (v. Fig. 8). 

A inteligência sensório-motora ocorre dos 0 aos 18 
meses. 

As representações pré-operatórias correm dos 2 aos 7-8 
anos. 

As operações concretas decorrem entre os 7-8 aos 11-
12 anos. 

As operações formais ou preposicionais ocorrem aos 
11-12 anos e em diante. 

 
 
.Os critérios para a identificação e caracterização 
dos estádios de desenvolvimento. 
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Na sua vasta obra sobre o desenvolvimento humano, 
Piaget refere os critérios para a identificação e caracterização dos estádios de 
desenvolvimento: 

 
. A ordem de sucessão das aquisições deve ser 

constante; 
. O carácter integrativo das sucessivas estruturas; 
. cada estádio é definido não por uma propriedade 

dominante mas por uma estrutura de conjunto; 
. Um estádio comporta um nível de preparação e um 

nível de acabamento; 
. Correlativamente podem distinguir-se os processos de 

formação ou génese e as formas finais de equilíbrio. 
 
Na prática só o primeiro é aplicado. Isto porque a 

existência de uma estrutura de conjunto implicaria a ausência das abordagens 
sobre estádios de desenvolvimento apresentadas por Freud e Wallon, entre 
outros. 

 
Segundo a teorética de Piaget, a alteração que se verifica 

no pensamento infantil é caracterizada pela passagem do pensamento 
intuitivo ao pensamento operatório. 

No pressuposto da sua psicologia genética, Piaget 
apresenta os conceitos de assimilação, acomodação e equilíbrio para designar 
a adaptação do sujeito ao seu meio, como já referimos. 

Assim, assimilação é considerado o processo comum à 
vida orgânica e à actividade mental. Trata-se de um processo que transforma 
as percepções até torná-las idênticas ao seu próprio pensamento, aos 
esquemas anteriores. 

A acomodação é definido como o processo de actuação 
ou intervenção do meio sobre o sujeito. Este processo está na origem de 
alterações do organismo, levando este a ceder às sucessivas coacções do 
meio. 

O equilíbrio é o resultado da interacção da assimilação-
adaptação e é definido por Piaget como a harmonia entre a organização 
interior e a experiência exterior. 

Para Piaget, o desenvolvimento da inteligência ocorre 
quando se verifica o intercâmbio entre o sujeito e o meio, uma vez que são as 
novas experiências que vão permitir a construção de novos esquemas a partir 
dos anteriores, possibilitando, assim, uma organização mental mais alargada 
(Maury, 1991).. 
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Piaget (cit. por Gloton e Clero, 1976:31) referiu que a 
infância “é uma história de uma socialização progressiva”. 

 
Abordaremos, de seguida, e em pormenor, os estádios 

apresentados por Freud, Wallon, Gesell, Osterrieth, Tran-Thong e Hotyat, 
por considerarmos ser aqueles, para além de Piaget, mais frequentemente 
referidos na literatura sobre a psicologia do desenvolvimento infantil. 

 
 
 
 
. o sistema de estádios de Freud 
 
Assim, para Freud (v. cap. 7), o estádio oral marca a 

primeira etapa de desenvolvimento do indivíduo e ocorre dos 0 aos 1 anos.  
Os outros são: 
O estádio anal dos 1 aos 3 anos. 
O estádio fálico dos 3 aos 5-6 anos. 
O período de latência dos 5-6 aos 11 anos. 
O período genital, puberdade e adolescência dos 12 em 

diante. 
 
. o sistema de estádios de Wallon 
 
Os primeiros seis meses de vida são caracterizados por 

o que Wallon designa de impulsividade motora. 
Nos seguintes seis meses, Wallon refere o período 

emocional. 
Dos 1 aos 3 anos, a criança passa pelo estádio sensório-

motor e projectivo. 
Dos 3 aos 6 anos, a criança passa pelo estádio do 

personalismo. 
Dos 6 aos 11 anos, a criança passa pelo estádio 

categorial. 
Por fim, a puberdade e a adolescência verifica-se a partir 

dos 11 anos. 
 
 
. o sistema de estádios de Gesell, Osterrieth e Tran-

Thong 
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Gesell, Osterrieth e Tran-Thong apenas dividem o 
desenvolvimento da criança em idades definidas que vão do nascimento aos 
16 anos: para estes autores não há identificação e caracterização dos 
comportamentos em determinadas idades, somente referindo a primeira 
infância (0 aos 3 anos), segunda infância (3 aos 6 anos) e terceira infância (6 
aos 11 anos). 

 
 
 
 
 
. o sistema de estádios de Hotyat 
 
 
Para Hotyat (1978:233), o desenvolvimento é o 

“conjunto de progressos verificados nos comportamentos da criança durante 
um tempo determinado”. 

O quadro de evolução para Hotyat pode ser dividido 
em dois níveis: 

. dos 6-8 aos 12-13 anos (infância); 

. dos 13-14 aos 17 anos (adolescência). 
 
Hotyat apresenta as seguintes características na 

abordagem aos dois níveis: 
 
.evoluções perceptivo-motoras/desenvolvimento físico; 
.vida social; 
.condutas intelectuais; 
.afectividade e personalidade. 
 
INFÂNCIA 
 
1. Evoluções Perceptivo-Motoras 
 
No âmbito das evoluções perceptivo-motoras, e no 

período dos 6 aos 8 anos, a criança apresenta a eliminação do sincretismo 
perceptivo e a motricidade em via de maturidade. 

No período  dos 8 aos 10 anos, a criança apresenta 
progresso da concentração perceptiva, o domínio das denominadas condutas 
suspensivas (p. ex., espera, espreita) e verifica-se o início de atenção aos 
pontos de referência sociais do tempo. 
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No período dos 10 aos 13 anos, a criança apresenta 
maturidade psicomotora, redução do tempo de reacção, elevação da 
estabilidade da atenção, progresso das condutas diferidas e adaptação aos 
pontos de referência sociais do tempo. 

 
 
 
 
 
 
2. Vida Social 
 
No âmbito da vida social, e no período dos 6 aos 8 

anos, a criança apresenta o estádio egocêntrico das actividades de grupo e 
grupos de jogos flutuantes. 

No período  dos 8 aos 10 anos, a criança apresenta o 
gosto pelos jogos de competição e surgem as concepções formalistas do 
papel nas actividades de cooperação. 

No período dos 10 aos 13 anos, a criança apresenta 
grupos de jogos estáveis, domínio dos jogos de competição, estádio 
socializado das actividades de grupo e frequência de cefalização dos grupos, 
principalmente nos rapazes. 

 
3. Condutas Intelectuais 
 
No âmbito das condutas intelectuais, e no período dos 

6 aos 8 anos, a criança apresenta o campo alargado apenas no plano 
concreto, surge a retrospecção e a definição pelo “uso”. 

No período  dos 8 aos 10 anos, verifica-se na criança o 
declínio da fabulação, o quadro real sustenta os jogos de ficção, a fragilidade 
do testemunho, sequelas de pré-causalidade, progresso lento do tempo 
objectivo, o sincretismo do pensamento, nomeadamente a compreensão e o 
raciocínio e o progresso para a representação espacial objectiva. 

No período dos 10 aos 13 anos, a criança apresenta 
necessidade de dramatização sublimada (leituras e filmes), traços persistentes 
de egocentrismo de pensamento, conceitos abstractos carregados de 
esquemas empíricos, dá os primeiros passos na demonstração lógica, acesso 
ao determinismo físico, progresso lento no modo dos juízos e acesso difícil 
aos raciocínios indutivo e demonstrativo. 

 
 
4. Afectividade e Personalidade 
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No âmbito da afectividade e personalidade, e no 

período dos 6 aos 8 anos, a criança apresenta o formalismo moral e as 
sanções expiatórias. 

No período  dos 8 aos 10 anos, verifica-se na criança o 
declínio do prestígio absoluto dos adultos, aparecimento da mentira, da 
heteronomia à autonomia e o princípio da “dupla moralidade”. 

No período dos 10 aos 13 anos, a criança apresenta o 
juízo moral segundo as intenções, sanções visando a reciprocidade, 
sentimento de equidade no vivido, impulso de solidariedade e de 
igualitarismo e condenação da delação. 

 
ADOLESCÊNCIA 
 
1. Desenvolvimento físico 
 
No âmbito do desenvolvimento físico, e no período dos 

10 aos 14 anos, o adolescente apresenta a psicomotricidade adulta, 
exceptuando actividades de força. 

No período  dos 14 aos 17 anos, o adolescente 
apresenta puberdade (mais precoce nas raparigas), com maturação genital da 
voz, pilosidade e afrouxamento do pulso, aceleração, em seguida, e 
afrouxamento, do crescimento em altura e em peso, primeiras experiências 
autosexuais (mais incidência nos rapazes) e progressos  psicomotores através 
das novas técnicas e ensaios mais metódicos. 

No período para além dos 17 anos, o adolescente 
apresenta os últimos progressos da atenção para a estabilidade máxima e para 
o tempo de reacção mínimo. 

 
 
2. Vida Social 
 
No âmbito da vida social, e no período dos 10 aos 14 

anos, o adolescente apresenta a atracção para os grupos e para a diversidade 
de jogos. 

No período  dos 14 aos 17 anos, o adolescente 
apresenta declínio dos jogos infantis, projecção difícil no mundo do adulto, 
os grupos de companheiros funcionam como meio de segurança e de 
transição para o mundo adulto e surge a primeira orientação para os estudos 
e para a profissão. 

No período para além dos 17 anos, o adolescente 
apresenta o ingresso numa profissão ou numa orientação de estudos, 
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distanciamento da família, nomeadamente nos estudantes, e o ajustamento 
heterosexual levando à formação do casal. 

 
 
 
 
3. Condutas Intelectuais 
 
No âmbito da conduta intelectual, e no período dos 10 

aos 14 anos, o adolescente apresenta  a expansão da inteligência 
representativa concreta e a predominância dos esquemas familiares sobre  os 
conceitos abstractos. 

No período  dos 14 aos 17 anos, o adolescente 
apresenta maturidade da inteligência no plano concreto, análise perceptiva 
mais fina e campo mais amplo, acesso difícil aos conceitos científicos e 
oscilação entre símbolos e definições, desvio crescente de níveis intelectuais e 
diversificação de interesses. 

No período para além dos 17 anos, o adolescente 
apresenta progressos em direcção à inteligência lógica: abordagem directa do 
abstracto e acesso ao abstracto por via do concreto, selecção mais precisa em 
direcção à actividade intelectual ou profissional e escolha mais adulta dos 
meios de cultura como, p. ex., leitura, espectáculos, etc. 

 
 
4. Afectividade e Personalidade 
 
 
No âmbito da afectividade e personalidade, e no 

período dos 10 aos 14 anos, o adolescente apresenta a idade da “dupla 
moralidade” e interesses menos orientados para o “eu” do que para o 
exterior. 

No período  dos 14 aos 17 anos, o adolescente 
apresenta a afirmação de si (cuida a aparência pessoal), tendências negativas 
em relação a si, ambivalência em relação aos pais: desejo de autonomia e 
necessidade de afecto, atracção para o mundo adulto: papel passivo, denota 
falta de à-vontade social, controlo progressivo da expressão emocional e 
progresso do juízo moral no plano das situações concretas.  

No período para além dos 17 anos, o adolescente 
apresenta atenção ao “eu”, despertar da intuição artística adulta e do amor 
pela natureza, acentuado desejo de autonomia, afinamento do registo de 
sensibilidade e tendência para o absoluto no juízo moral, principalmente nos 
estudantes e nos artistas: atracção para os extremos e adesão a anticulturas. 
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  Maturidade intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operações formais ou proposicionais 
. raciocínio lógico 
. raciocínio por hipóteses 
. raciocínio hipotético-dedutivo 
. novos esquemas operatórios: 
- a combinatória, as proporções, a lógica 
das proposições, a lógica das classes 

Operações concretas 
. primeiras noções de conservação 
. a reversibilidade do pensar 
. as operações lógicas (classes e relações) 
. o número, o espaço, o acaso 

representação pré-operatória 
linguagem - mentalidade da criança 
. egocentrismo 
. animismo 
. realismo 
. realismo do nome 

2 a 7-8 anos 

7-8 a 11 anos 

11-12 anos em 
diante 

18 meses inteligência sensorio-motora e pré-
verbal 
. primeiro acto “considerado 
inteligente” 
. repele o obstáculo que se interpõe 
entre a criança e o objecto cobiçado 

 
Nascimento 

O homem é de todas as espécies animais a que 
nasce mais indefesa. 

55 



 
 
Fig. 8. O desenvolvimento segundo Piaget. 
 
. críticas e contradições 
 
Wallon (1981 e 1985) recusa os progressos lineares e a 

simples sucessão de estádios, contrariando a perspectiva piagetiana.  
O desenvolvimento é descontinuo, comporta conflitos, 

crises, mutações. Preconiza o funcionamento do modelo dialéctico. 
O desenvolvimento da criança faz-se por estádios que 

não estão em estrita continuação uns dos outros. 
 
1. 0-6 meses -   pura impulsividade motora (reflexos 

tónicos e de atitude provocados por mau estar e necessidades fisiológicas) 
2. 6- 12 meses - estádio categorial. 
3. 1 - 3 anos - estádio sensorio-motor projectivo 
4. 3- 6 anos - estádio do personalismo (leva á 

independência e ao enriquecimento do eu). 
5. 6-11 anos - estádio categorial (domínio intelectual e 

conhecimento do mundo exterior). 
A sucessão dos estádios é orgânica e maturacionista. 
 
Gesell (1978) entende o desenvolvimento humano de 

forma contínua, maturacionista e cíclica. A sua teoria do desenvolvimento é 
inspirada nos princípios biológicos, dando, por isso, valor à continuidade da 
evolução e do desenvolvimento. 

 
Wallon, por seu turno, advoga a descontinuidade entre 

os estádios. Segundo aquele autor, o estudo da criança é sobretudo o das 
fases que vão fazer dela um adulto. 

 
Piaget (1983) faz a sobreposição das duas teorias 

anteriores. Por isso, se diz que Piaget é essencialmente integralista: integra a 
continuidade funcional e a descontinuidade estrutural. 

No âmbito da sua perspectiva genética, estabelece que a 
ordem de aquisição é constante e os estádios de desenvolvimento 
comportam um princípio e um fim. 

Piaget refuta o empirismo: para ele, os objectos não são 
dados - é uma conquista da inteligência. Por isso, minimiza o papel da 
maturação e o papel da experiência. 
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Para Piaget, a noção de objecto permanente é 
relativamente tardia e de evolução complexa no desenvolvimento mental. A 
permanência do objecto está ligada à acção em curso no estádio sensório-
motor. Entre a aquisição do objecto permanente e a conservação da 
substância, do peso e do volume mediam alguns anos: a conservação da 
substância surge antes da do peso e esta antes da do volume. A experiência  
não resulta do exterior, mas sim da conquista da inteligência. Para Piaget, 
nem a maturação, nem a experiência, nem a cooperação e transmissões 
sociais são suficientes para explicar o desenvolvimento intelectual. 

O desenvolvimento parte da estrutura até atingir um 
determinado nível de equilíbrio, o qual se define pela reversibilidade de 
inspiração na mecânica. 

Piaget fala ainda no “equilíbrio majorante”, i. é., o novo 
equilíbrio é melhor que o anterior. 
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7. A criatividade e  vida afectiva da criança 

 
 
Como acentua Rayner (1982:59),  
 
“sabe-se bem que uma criança com mais de poucos meses e que 
se habituou ao prazer da companhia da mãe fica angustiada 
quando esta está ausente, mesmo por períodos curtos”. 
 
Mauco (1986:137) não se coíbe de afirmar que “toda a 

sensibilidade da criança, e isso desde os primeiros anos, é subtendida (sic) 
pela procura dos contactos sensuais”. 

 
. A teoria psicossexual infantil de Freud 
- a evolução do objecto libidinal 
 
Freud disse, um dia, que o sexo é o nosso destino 

(Freud, s/d e 1958). 
E é esta asserção que fundamenta, em parte, a distinção 

verificada na evolução do objecto libidinal de rapazes e raparigas. 
No curso do desenvolvimento, a criança busca a 

satisfação dos seus desejos, busca aquilo que Freud designou de lust (prazer). 
Para Freud (s/d:19-23) o “instinto sexual” só tem 

sentido, “só se constitui no momento da puberdade “ . 
A admissão da existência de um “instinto sexual” é 

sustentada no mesmo princípio em que a fome se explica pelo instinto de 
nutrição (Barros, 1989). 

  
Ora vejamos: 
 
1. Nos estádios oral e anal, o rapaz e a rapariga 
privilegiam a relação com a mãe; 
2. No estádio fálico, o rapaz persiste a relação 
privilegiada com a mãe, hostilizando o pai, enquanto a 
rapariga faz exactamente o contrário, i. é., demonstra 
afecto e amor pelo pai e hostilidade pela mãe. 
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A este propósito, Freud faz corresponder à criatividade 

à sublimação dos instintos e cuja actividade energética desviada da satisfação 
das necessidades puramente biológicas é usada para fins “sublimes” 
(Ferreira, 1996:5), ligando, assim, o indivíduo ao mundo civilizacional e à 
arte. 

Já Freud (s/d) adianta e define os estádios da evolução 
psicossexual infantil (anteriormente apresentados e agora desenvolvidos): 

 
. fase oral (0-1 ano) 
 
Os prazeres e as frustrações do bebé têm como núcleo 

de desenvolvimento a boca. Trata-se de uma zona erógena uma vez que se 
tem prazer em chupar, comer e morder. A criança evita o desprazer quando 
cospe. 

Segundo Freud, os comportamento do adulto como 
fumar e beber, a gula, a dependência e o sarcasmo podem ter a sua fonte 
neste período. 

 
. fase anal (1-3 anos) 
 
Verificam-se o início da aprendizagem do asseio e a 

primeira experiência no controlo dos impulsos naturais e a necessidade de 
adiar uma gratificação imediata. O fundamento de alguns traços como a 
obstinação, a avareza, a capacidade metódica e o sadismo tem a ver com a 
condução dessa aprendizagem de asseio por parte dos pais e da reacção da 
criança. Tal como a boca, o ânus é uma zona erógena. 

 
. fase fálica (3-6 anos) 
 
Ao predomínio dos orgãos genitais estão associadas as 

fantasias e as emoções sexuais e agressivas. Há a formação dos complexos de 
Édipo e de Castração. 

 
Complexo de Édipo - o rapaz deseja sexualmente a  mãe e 

demonstra sentimentos agressivos para com o pai. Na rapariga sucede o 
contrário. Este complexo é importante para a definição das atitudes perante 
indivíduos do mesmo sexo e indivíduos do sexo oposto. 

 
Complexo de Castração - é uma consequência do 

Complexo de Édipo: o rapaz receia que o seu pai o castre devido ao amor 
que demonstra ter pela mãe. Este complexo nas raparigas é representado 
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como inveja do pénis, i. é., a sua inveja leva a rapariga a desejar desapossá-lo 
dos seus orgãos genitais. Segundo Freud, a rapariga ao ter um bebé vai 
compensar a sua falta de pénis. 

A criança apresenta nesta fase comportamentos de 
masturbação, exibicionismo e “voyeurisme”. Demonstra interesse pela 
origem das crianças. Para ela, o bebé nasce pelo seio da mãe, pelo umbigo ou 
ainda por defecação. Aqui entronca a teoria cloacal, ou seja, a criança não faz 
distinção ente ânus e vagina. A sua visão das relações sexuais é sádica. 

 
. fase de latência (6-12 anos) 
 
É uma fase durante a qual os impulsos sexuais e 

agressivos estão calmos. 
O período compreendido entre os 6 e os 12 anos é 

caracterizado pelo declínio do conflito edipiano. Com o advento da 
puberdade verifica-se diminuição dos impulsos por actividades sexuais. 

 
. A ternura prevalece sobre os desejos sexuais: o pudor, 

a aversão, as aspirações morais e éticas aparecem; 
 
. As pulsões sexuais empregues noutros objectivos: a 

curiosidade sexual, desejo de ver, etc. 
 
. A amnésia infantil é outra das características do 

período da latência (a criança reprime, tenta esquecer no inconsciente). 
 
Para Freud, a líbido é deslocada dos pais para outros, 

como por exemplo, para os professores. 
Segundo Klein (1966), é neste período que surge o que 

denomina por ideal do eu, i. é., trata-se da criança gentil que dá satisfação aos 
pais. 

 
. fase genital ( a partir da puberdade) 
 
Enquanto as fases oral, anal e fálica são consideradas 

narcisísticas, na fase genital formam-se as relações com outros. Da criança 
narcisísta surge o jovem orientado para a realidade e o adulto enquadrado em 
valores sociais. 

 
 
. Visão estrutural, visão dinâmica e visão genética 

da teoria freudiana 
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Os conceitos fundamentais da teoria freudiana de 

personalidade são o id, o ego e o superego (visão estrutural), a pulsão, a 
libido, investimento e contra-investimento e angústia (visão dinâmica), a 
identificação, o deslocamento, os mecanismos de defesa e as fases 
psicossexuais (visão genética). 

Para melhor compreensão da teoria freudiana, importa 
definir cada um dos conceitos: 

 
Id - este conceito abrange toda a reserva dos 

mecanismos psicológicos herdados e inatos, incluindo as pulsões. É 
considerado por Freud como o reservatório de toda a energia psíquica que 
alimentará a vida psicológica. Os processos e os conteúdos do Id são 
inconscientes. O Id é orientado pelo princípio do prazer e pelo processo 
primário. 

 
. Princípio do prazer é o resultado da redução de tensão 

operada pelo Id quando o nível de energia atinge níveis incomportáveis. No 
sentido de evitar tensões desagradáveis e obter prazer, o Id opera o processo 
primário; 

 
. Processo primário é definido por Freud como uma 

tentativa de descarga de energia (tensão) acumulada ao ver a imagem do 
objecto desejado. Os exemplos dados da fome e dos sonhos são elucidativos: 
um indivíduo com fome tende a formar a imagem mental de comida; os 
sonhos são povoados por imagens de coisas que desejamos. Freud intitula 
este processo de realização do desejo. 

Freud observou que o processo primário não consegue 
reduzir por si só a energia acumulada, i. é., e retomando o exemplo, o 
indivíduo com fome não come as imagens mentais dos alimentos. Por isso, é 
necessário o aparecimento de outra estrutura a partir do Id. Freud chamou-
lhe Ego. 

 
Ego - esta estrutura não representa mais que a 

necessidade de adaptação do organismo do indivíduo ao meio. Ilustremos a 
asserção com o exemplo referido: o indivíduo com fome vai procurar saciá-la 
no sentido de que essa tensão seja eliminada. 

Freud considerou o Ego o executivo da personalidade 
uma vez que tem as funções de controlar as vias para a acção, discrimina a 
que solicitações do meio deve responder e decide as necessidades a 
satisfazer. Outra das funções atribuídas por Freud ao Ego é a de tentar 
solucionar os conflitos entre o Id, o Sper-Ego e o meio. 
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O Ego está associado ao princípio da realidade e a su 
acção é orientada a partir do processo secundário e da prova da realidade. 

 
Princípio da realidade - contrariamente ao princípio do 

prazer, a função do princípio da realidade é evitar o quanto possível a 
descarga de tensão até encontrar o objecto adequado à resolução da 
necessidade. 

 
Processo secundário - contrariamente também ao 

processo primário (produz fantasias, alucinações, etc), este processo é 
caracterizado pelo pensamento realista. As denominadas funções intelectuais 
fazem parte do processo secundário. 

 
Prova de realidade - a elaboração de um determinado 

plano por parte do Ego para satisfação das necessidades é posto à prova para 
se testar o seu funcionamento. 

 
SUPER-EGO 
 
Freud definiu o Super-Ego como a representação 

interiorizada de todos os valores, ideias e padrões tradicionais, apreendidos a 
partir dos pais e marcado pelo efeito de recompensas e punições. A perfeição 
é o objectivo principal do Super-Ego. 

Freud atribuiu ao Super-Ego duas subestruturas: 
 
Consciência - o “polícia” que censura sempre que se 

viola os valores morais; 
Ego-ideal - quando há orgulho na acção segundo os 

próprios ideias. 
 
PULSÃO 
 
Freud definiu este conceito como uma representação 

psicológica inata da condição orgânica. O desejo é a representação psicológica 
e a necessidade é a excitação orgânica que o provoca. O desejo actua sempre 
como um motivo do comportamento. Retomemos o exemplo do indivíduo 
esfomeado: O estado de subnutrição é a evidência fisiológica, enquanto o 
desejo de comer é a evidência psicológica. 

Para Freud há dois tipos de pulsões que contêm uma 
fonte, um alvo, uma força e um objecto: 
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PULSÕES DE VIDA - Estas pulsões estão ao serviço 
da sobrevivência e da continuidade da espécie. Fome, sede e sexo são os 
exemplos referidos por Freud. 

Aqui entronca o conceito de Libido. Para Freud é a 
Libido (energia) que permite que as Pulsões de Vida desempenhem o seu 
papel. Freud deu particular atenção à pulsão sexual. Por isso, se entende que 
a Libido seja considerada no sentido de energia sexual. 

 
PULSÕES DE MORTE - estas pulsões são 

caracterizadas pelo desejo de morrer que o indivíduo demonstra. Freud 
chamou-lhes ainda pulsões destrutivas e citou o exemplo das tendências 
agressivas como uma derivação dessas pulsões. 

 
FONTE DA PULSÃO - é definida como uma 

excitação orgânica ou uma necessidade. 
 
ALVO PULSIONAL - significa a supressão da 

excitação orgânica. 
 
FORÇA DA PULSÃO -  é caracterizada pela 

intensidade da excitação orgânica. Freud considerou-a como o ímpeto da 
pulsão. 

 
OBJECTO DA PULSÃO -  as interacções do indivíduo 

com o meio exterior fazem parte do repertório do objecto da pulsão. Se a 
fonte e o alvo são constantes, mas o objecto varia, significa que o sujeito 
pode satisfazer a necessidade de diversas formas. 

 
INVESTIMENTO - a quantidade de energia ou Libido 

associada a um objecto susceptível de satisfazer a necessidade investida no 
objecto desejado. 

 
CONTRA-INVESTIMENTO - trata-se da denominada 

força inibitória que o Ego exerce sobre o Id. Outro exemplo dado por 
Freud: uma pessoa pode ser sexualmente atraída por outra. Todavia, o Ego 
pode restringir a expressão do impulso devido ao princípio do prazer e aos 
imperativos do Super-Ego. 

Para Freud, a dinâmica da personalidade deve ser regida 
pelo equilíbrio entre o investimento (forças pulsionais) e o contra-
investimento (forças restritivas). 
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ANGÚSTIA - quando se verifica uma estimulação 
excessiva que o Ego não controlou. Freud fala de três tipos de angústia: 

 
Angústia real - resulta dos perigos e ameaças reais do 

meio. 
Angústia neurótica - resulta do receio que o indivíduo 

sente da possível acção das pulsões do Id, levando o indivíduo a fazer 
qualquer coisa que venha, mais tarde, a ser punido. 

 
Angústia moral - Freud designa-a também como o 

medo da consciência. Quando o indivíduo tem um Super-Ego rígido, sente-
se culpado quando faz ou apenas pensa em qualquer coisa contrária ao seu 
código de valores. 

 
Identificação - Freud associou este conceito ao 

desenvolvimento e aprendizagem do indivíduo, o qual se vai identificar com 
outros indivíduos. 

 
Deslocamento - Resulta quando uma tensão se encontra 

bloqueada e é deslocada para objectos substitutos. 
O desenvolvimento da civilização é o resultado do 

deslocamento da energia pulsional para outras representações socialmente 
aceitáveis. 

Freud chama de sublimação ao deslocamento que 
produz elevadas criações como, por exemplo, quando um artista pinta 
mulheres nuas. 

 
MECANISMOS DE DEFESA - quando se verifica a 

pressão de uma angústia, o Ego vai tomar medidas extremas para se 
defender e aliviar as tensões. Essas medidas são denominadas de 
mecanismos de defesa porque defendem o Ego contra a angústia. 

 
Freud assinalou as seguintes defesas: 
 
Recalcamento - significa a expulsão do consciente para 

o inconsciente de tudo aquilo que possa ser fonte geradora de intensa 
angústia. Assim, a atracção sexual do rapaz pela mãe é fonte de ameaça uma 
vez que receia a intervenção do pai. O rapaz vai reprimir os seus desejos 
sexuais. 

 
Inconsciente - é o reservatório de todo o material 

psicológico recalcado ou que nunca passou a ser consciente. 
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Pré-consciente - este conceito refere-se ao material 

psicológico que possa ser alvo de se tornar consciente desde que haja essa 
necessidade. Não está recalcado. Está contíguo à consciência. 

 
Projecção - resulta da atribuição aos outros do que é 

realmente nosso. Por exemplo a projecção da aversão ao pai é feita quando 
se diz “o meu pai não gosta  de mim”. 

 
Formação reactiva - é a substituição ao nível do 

inconsciente de um sentimento ou impulso responsável pela angústia pelo 
seu contrário. Por exemplo, “eu odeio-o” por “eu amo-o”. 

 
. Contributos e críticas de Klein 
 
Melanie Klein (1966), por seu turno, vai afastar-se dos 

princípios estritamente freudianos. Contrariamente a Freud, Klein sustenta 
que tanto a organização do ego como a do superego e também o complexo 
de Édipo aparecem em fases muito precoces da vida (durante o primeiro 
ano). 

Para aquela psicanalista, o instinto de morte é o 
verdadeiro motor da evolução, i. é., a criança é portadora de um conflito 
inato que tem por base o instinto de vida e o instinto de morte. As fantasias 
infantis dão lugar a uma posição denominada de esquizoparanoide. 

O aperfeiçoamento da técnica da psicanálise foi feito 
por Klein através do jogo. 

O objecto primário da criança é o peito da mãe. 
Na posição depressiva, a criança exprime o bem sobre a 

mãe. A ansiedade gera fortes desejos de impulsos destrutivos. 
O complexo de Édipo é ligado a pensamentos 

nocturnos. 
Nesta linha, Mauco (1986:145) refere que “o homem 

constrói psiquicamente a sua sexualidade”. 
 
 

 
8. A criatividade e o adolescente 
 
. identificação da adolescência 
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O período da adolescência é um período tumultuoso no 
desenvolvimento do indivíduo (Claes, 1985; Cordeiro, 1988; Costa, 1991 e 
Debesse s/d). Como refere Dolto (1988:3), “ a adolescência é como que um 
segundo nascimento”. O indivíduo passa a viver o luto da sua infância e 
sente-se, ao mesmo tempo, perplexo, pois não vislumbra caminhos, sente-se 
só (v. Quadro IV). 

A adolescência é referida na literatura como o “período 
de transição entre a infância e a idade adulta. Os seus limites situam-se entre 
os 12 e os 18 anos para as raparigas e entre os 14 e os 20 anos para os 
rapazes” (Ouillon, 1981:15). 

A adolescência é caracterizada por períodos de tensão, 
de desconforto afectivo e cognitivo (Blos, 1994; Hubert, 1980 e Lopes, 
1989), mas, simultaneamente, de significativa mobilidade, i. é., o adolescente 
é impelido a descobrir o seu percurso, a debater-se com  as suas dúvidas, a 
dar sentido à sua existência. E a afectividade é muito importante como realça 
Hubert (1980). 

A adolescência é caracterizada pelo estado de relativa 
ausência de impulso sexual. Estes impulsos sexuais  são canalizados para 
objectivos mais apropriados socialmente. É também na adolescência que 
ocorre a formação do superego - uma das três estruturas psíquicas da mente, 
e que será responsável pelo desenvolvimento moral e ético, incluindo a 
consciência (Fleming, 1993). 

Concordamos com Delmine e Vermeulen (1991:165) 
quando afirmam que a adolescência é vista como uma “reedição da infância”, 
com a diferença significativa de que neste período o indivíduo já possui 
mecanismos de defesa e o mundo não lhe é tão estranho e inacessível. 

Neste período notamos as defesas típicas da puberdade 
muito bem explicadas por Anna Freud, ou seja, o ascetismo e a 
intelectualização. 

Bach (1991:57) também é da opinião que a criatividade 
resulta do exercício do pensamento divergente. A criatividade “utilizará o seu 
mecanismo pré-consciente, explorando largamente tudo o que armazenou, 
sobretudo nos domínios sensorial e emocional, para percorrer e explicar o 
campo dos possíveis sem desejo preciso de construir e de elaborar”. 

 
 
 
Quadro V. Características da adoslescência. 
 
  

. período tumultuoso 

. período de transição 
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. período de tensão 

. período de revolta 

. período de formação do superego 
 
 

 
. A teoria de Erikson 
 
Para Erikson (1972) tudo o que cresce e se desenvolve 

tem um plano básico. E este é o ponto de partida para a definição do 
conceito epigénese apresentado por Erikson. 

É a partir do tal plano básico que se “(...) erguem as 
partes ou peças componentes, tendo cada uma delas o seu tempo de 
ascensão especial, até que todas tenham sido levantadas para formar então 
um todo em funcionamento” (Erikson, 1972). 

A epigénese é o quadro abrangente do crescimento e no 
qual se incluem as fases que caracterizam o indivíduo. Ao conjunto dessas 
fases, Erikson denomina ciclo vital. 

Entre o nascimento e a adolescência, o indivíduo passa 
por cinco fases: 

 
. a mutualidade de reconhecimento com a mãe que constitui a 

base para o aparecimento do sentimento de confiança. 
Diz Erikson que a falta deste sentimento pode levar ao 

sentimento de inferioridade e prejudicar o desenvolvimento ulterior; 
. Ao adquirir confiança no seu meio ambiente, a criança 

desenvolve os mecanismos de independência e de autonomia, a qual ocorre na 
primeira infância. 

Antes de ir para a escola (segunda infância), a criança 
demonstra estar de posse de iniciativa. A aprendizagem por vontade e 
iniciativa próprias e inicia o desempenho de papéis que lhe serão atribuídos 
mais tarde na sociedade. 

. Na escola, a que corresponde a quarta fase do ciclo 
vital, a criança demonstra apetências para o trabalho e torna-se engenhosa. 
Verifica-se a identificação com a tarefa que desenvolve. 

 
. O sentido da identidade é posto em evidência no 

período da adolescência. A consciência das características únicas e próprias 
de cada indivíduo: as suas preferências, as aspirações, o que é e o que deseja 
ser. 
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Erikson denomina de ego ou consciência de si o agente 
activo responsável pela formação de identidade.. 

Quando o indivíduo adolescente adquire  a identidade 
do ego tal assunção demonstra que ele está apto a formar a sua própria 
identidade. Já não se verifica a identificação com os outros. O ego reúne 
todas as características a fim de formar a identidade própria. 

 
Como Erikson demonstrou, cada nova etapa ou fase do 

ciclo vital constitui dificuldades e perigos uma vez que cada etapa é decisiva 
no desenvolvimento do indivíduo. 

Do sentido de confiança à autonomia, desta à iniciativa, 
e sem esta última não será engenhosa, não tendo, por isso, capacidade criadora. 

Para Erikson a crise mais importante ocorre no 
desenvolvimento da formação de identidade. É um momento decisivo uma 
vez  que a demonstração de incapacidade de resolver a crise terá 
consequências imprevisiveis no futuro. Segundo aquele autor, um indivíduo 
com uma identidade estruturada e bem formada poderá enfrentar as 
contrariedades da vida, uma após outra. Uma crise de identidade pode 
ocorrer em qualquer momento do ciclo vital, não se confinando apenas à 
adolescência. 

 
.Durante o período de formação de identidade, o 

adolescente está mais visível e exposto a uma confusão de papéis o que pode 
levar ao estado de confusão de  identidade. 

Segundo Erikson, este estado provoca no adolescente 
sensação de vazio, isolamento, angústia e indecisão. Precisa de tomar 
decisões, mas sente-se incapaz de as tomar. Há  a resistência à insistência do 
meio ambiente para que tome determinadas decisões. 

A sensação de regressão durante o estado de confusão 
de identidade sobrepõe-se à sensação de progressão levando o adolescente a 
pensar que o regresso à fase da infância é uma alternativa saudável para a 
integração na vivência da adultez. O comportamento do adolescente é muito 
inconstante e imprevisível, levando-o a acreditar que a sua vida é um caos: 
sente mede no relacionamento com os outros porque antecipa ser rejeitado e 
desapontado. Todavia, e logo de imediato, deseja tornar-se sociável, ser 
amigo, sem medir as consequências que tais decisões podem ter (Conger, 
1980 e Sprinthall e Collins, 1994).  
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9.  A criatividade e o simbolismo do jogo 
 
. a função do jogo 
 
O jogo representa uma força motriz indispensável ao 

saudável desenvolvimento do indivíduo logo na sua infância (Bandet e 
Sarazanas, 1973; Bergès, 1974; Foster, 1995; Gardiner, 1969 e Irvine, 1980). 

Pacheco (1990:55) acentua o carácter dos jogos no 
desenvolvimento pessoal e social porque representam “gestos, emoções e 
contornos da nossa gente”. 
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A curiosidade, a imaginação e a criatividade 
representam a tríplice no desenvolvimento cognitivo e afectivo da criança e 
vão contribuir para  a evolução dos níveis de maturidade. 

Como diz Kowalski (1972:45), “a arte infantil, e 
sobretudo o desenho, pode ser um teste tradutor da evolução ou maturação 
das aptidões intelectuais, perceptivas e motoras”. 

A actividade lúdica é muito importante no 
desenvolvimento da criança uma vez que é através dela que o prazer toma 
sentido (Healy, 1993; Leenhardt, 1996 e Leitão, 1993). 

Autores como Erasmos, Locke, Rousseau, Froebel, 
Dewey, Hall, Spencer, Piaget, entre outros, advogam a aprendizagem pelo 
jogo como a passagem do mundo interior ao mundo exterior. Como diz 
Cousinet (cit. por Santos, 1988), o jogo é tido como uma actividade 
agradável que se opõe ao trabalho. 

O jogo como actividade que vai ajudar na edificação da 
sua própria personalidade. O jogo simbólico é importantíssimo. 

A criança manifesta os seus desejos através dos jogos. 
Por exemplo, e utilizando o prisma psicanalítico, pode dizer-se que o rapaz 
que brinca com o barro está a satisfazer o seu impulso de brincar com os 
seus próprios excrementos e a menina descarrega na sua boneca os seus 
impulsos reprimidos. 

Os órgãos da criança são os primeiros objectos que 
servirão para as brincadeiras. Posteriormente surgem as bolas e as bonecas. 

O denominado jogo social aparece claramente por volta 
dos cinco anos, mas já antes se esboçava, principalmente nas brincadeiras 
com a mãe ou outros familiares mais próximos. 

 
.Com um ano - a criança apresenta comportamento de 

expectativa em relação à brincadeira. Verifica-se a espera de algo que 
aconteça quando mexe nos objectos. Não é por acaso que fica surpreendida 
quando ao tocar no objecto, por exemplo, ouve música ou alguém a falar. 

Não há distinção entre o material dos objectos bem 
como a figuração deles. O único interesse da criança reside no facto de o 
objecto ser manipulável. 

Apesar de não evidenciar ainda uma intenção real, a 
criança começa a juntar os brinquedos e  a tentar introduzi-los noutras 
coisas. Persiste a experimentação por parte da criança (v. Fig. 9). 

 
Aos três anos - surge o interesse pelos objectos 

rudimentares, o que vai provocar o desenvolvimento da imaginação. Se os 
brinquedos fossem objectivos perdia o gosto pela imaginação e fantasia. 
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Este processo de desenvolvimento, associado à 
brincadeira, está intimamente relacionado com o desenvolvimento de outras 
estruturas como a inteligência e as capacidades motoras e físicas da criança. 

Assim, a primeira experiência traduz-se na imitação do 
adulto e no mundo que este apresenta à criança. Verifica-se a imitação à sua 
maneira, conforme a sua própria imaginação. 

É a partir dos dois anos que surgem os denominados 
jogos de ficção em crianças inteligentes e filhos únicos, a avaliar por diversos 
estudos feitos. Aparecem jogos de construção com uma intenção, mas a 
semelhança é uma mera coincidência: a criança constrói e acumula, sem dar 
nome ao que faz, porque há a incapacidade de representar um modelo. 

O denominado jogo paralelo surge aos três anos. Há o 
prazer do jogo social. Todavia, as brincadeiras ainda são individuais. Não há 
colaboração uns com os outros, a preocupação centra-se no seu próprio 
trabalho (Levich, 1983; Lézine, 1982; Luz, 1994 e Martins, 1998). 

 
Aos cinco anos - é partir desta idade que o jogo se 

socializa, isto é o grupo inicial amplia-se e ocorrem as primeiras trocas de 
brinquedos bem como a colaboração e consentimento do trabalho do colega. 
Verifica-se uma alternância entre o jogo social e o jogo individual, sem 
qualquer supracia de um sobre o outro. 

O valor simbólico é a característica fundamental deste 
tipo de jogo. A criança brinca aos médicos, aos professores, aos soldados, 
aos pais, etc.. A representação real pressupõe ambiente autêntico o que faz 
com que a criança desenvolva a sua tarefa na execução de todos os materiais 
associados a esse ambiente. O interesse da criança pelo corpo passa par a 
zona genital. Verifica-se a comparação dos seus órgãos genitais com os dos 
seus colegas, principalmente do sexo oposto (Matthews, 1997; Munari, 1987 
e Ozinga, 1969). 

Aos sete anos - aparece o interesse por jogos de 
coleccionismo, de paciência ou de imaginação. É o período dos jogos tipo 
“puzzle", da colecção de cromos, etc. 

Não se observa na criança, até aos oito/nove anos, o 
interesse por jogos de sorte ou de risco. 

Diversos estudos demonstram que o jogo pode facilitar 
a libertação das tensões, como pode ser um meio de as provocar     (Malrieu, 
1995; Osborn, 1958; Paré, 1977 e Read, 1982). 

 
 
 8 a 11 anos 

jogos de azar 
cartas 
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7 a 10 anos 
coleccionismo 
jogos imaginativos 
puzzles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 a 8 anos 
jogos competitivos com 
regras 

5 a 7 anos: polícias, jogos 
socias 
papel e lápis

3 a 4 anos 
jogos de ficção: 
construção 

1 a 3 anos 
brincar  com carro, tambor

7 a 12 meses 
brincar com boneca, bola. 

 
 

0 a 6 meses 
brincar com o seu corpo 

 
Fig. 9. A evolução do jogo e os períodos etários. 
 
 
 
 
Apresenta-se a seguir o quadro de necessidades e meios 

de aquisição possíveis para a criança tendo em conta a sua idade: 
 
 
 

 . Aprendizagem do ritmo 
. manipulação (grafismo, descoberta dos 
utensílios simples) 
. modelagem, imaginação e repetição 
. cartonagem e colagem 

2 aos 5 anos - gestualidade 
lateralidade 
perceptivo-motora 
idade do jogo 
e da tomada de consciência do espaço 
(3 aos 7 anos) 
 
6 aos 8 anos - actos de destreza 
e de utilização 
começo das habilidades 
 

72 

. imaginação - recortes e fabricação 
(picar, coser, recortar, entrançar) 
. utilização mais racional dos utensílios 
. descoberta da mistura das cores 
. aproximação das tonalidades 
. animação das superfícies pelo ritmo e 
repetição dos motivos 



 
 
 
 
 
 
 
 

. observação e memória 

. primeiras cópias científicas 

. sentido dos volumes 

. papel da luz 

. acumulação raciocinada 

. sentido das relações e das proposições 

. concepção das duas dimensões 

. sentido de simetria e do equilíbrio das formas 

. atracção pela técnica 

. primeira análise da obra 

9 aos 11 anos 
necessidade de agir 
construir 
. apropriação dos objectos 
. curiosidade permanente 
. desejo de informação e acção 
. primeiro desejo de grafismo científico 
 
 
 
 
 
 

. observação demorada 

. aproveitamento do espaço e da perspectiva 

. vista global 

. atitude intelectual 

. habilidades e invenções ao nível das técnicas 

. apreciação dos materiais 

. leitura e análise da obra de arte 

12 em diante - desejo de se impor 
. mais sensibilidade 
. criações intelectuais 

 
 

 
 
 

 
Fig. 10. Necessidades e meios de aquisição da criança. 
 
 
10. A criatividade e a motivação 
 
. a influência da motivação 
 
A criatividade está associada ao fenómeno da 

motivação9 porque esta última assume o papel dinamizador dos processos 
afectivo-cognitivos subjacentes ao acto de criar (Rodrigues, 1986; Rosendo e 
Ferreira, 1998; Taylor e Getzels, 1975 e VanGundy, 1982). Mas, afinal, o que 
é a motivação? Diversos autores tentaram encontrar uma definição o mais 
consensual possível. No contexto de cada teoria psicológica, o conceito de 
motivação é devidamente identificado e dissecado, não sendo, por isso, 
                                                           
9Ver Parecer nº 2/99 do Conselho Nacional de Educação sobre Educação Estética, Ensino Artístico e 
sua relevância na Educação e Interiorização dos Saberes publicado em “Diário da República”, nº 28, II 
Série, de 3.02.99: 1577-1585. 
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possível a generalização do mesmo, o que provoca, claro está, a dificuldade 
em assumir o conceito como partilhado pela ciência psicológica. Também é 
verdade que a motivação não se circunscreve apenas ao domínio da 
Psicologia - a motivação é um processo biopsicossocial e, daí, também o 
acréscimo da dificuldade em contextualizá-la. Para Bühler (1990), a 
motivação exerce influência decisiva sobre a atitude de se ver e percepcionar 
a realidade exterior. 

As teorias psicológicas jogam aqui papel 
importantíssimo na identificação e justificação da criatividade (Freitas-
Magalhães, 1991 e 1992; Kneller, 1965 e Marina, 1995). 

 
Bruner apresenta uma teoria de estádios do 

desenvolvimento cognitivo (respostas motoras, icónicas e simbólicas); 
Kohlberg resume o desenvolvimento à identificação da 

sua natureza moral; 
Skinner entende o desenvolvimento humano como o 

resultado da teoria do reforço, i. é., a aprendizagem é feita por pequenas 
etapas; 

Gagné, por outro lado, apresenta uma estruturação 
hierárquica da aprendizagem; 

Por fim, Ausubel defende a estruturação do material de 
ensino, a incorporação de ideias estáveis e claras para possibilitar o transfer. 

 
 

 
11. A criatividade e os pressupostos 
 
. espaço, tempo e movimento 
 
A criação não resulta do nada porque, como diz o 

princípio filosófico, do nada, nada vem. Nessa perspectiva, o acto criador é 
resultante de qualquer coisa. Está cientificamente comprovado que o 
indivíduo nasce com estruturas cognitivas (Nash, 1997), as quais serão 
estimuladas ou não pelo meio ambiente onde se insere. E é da dialéctica 
indivíduo-meio que o desenvolvimento das estruturas cognitivas vai ocorrer. 
O conhecimento é a resultante da experiência do indivíduo com a sua 
circunstância. E as dimensões espaço, tempo e movimento fazem  parte 
dessa experiência que se inicia na infância e decorre pela vida fora até ao 
desaparecimento do indivíduo. A aprendizagem desempenha papel 
fundamental na estimulação das estruturas cognitivas. Através dos processos 
de assimilação e acomodação propostos por Piaget, o indivíduo vai 

74 



estimulando as suas estruturas mentais, fazendo com que o seu 
conhecimento seja a resultante da troca de informação entre as estruturas 
inatas e a experiência adquirida através da aprendizagem natural ou 
mediatizada (Jacquard, s/d; Klatzky, 1975 e Le, 1992).  

Aliás, Carl Rogers, psicólogo humanista que apresentou 
uma teoria sobre a criatividade (Creativity and its cultivation, s/d) defende 
que a criatividade não mais é que a autorealização (Self-actualize) dos 
indivíduos. 

 
Para Maslow (cit. por Adams, 1994), a criatividade 

primária vem do eu primário, a qual é comum e universal em crianças 
 
 
Maslow (1990) distingue dois aspectos da criatividade: 
 
. criatividade em talentos especiais 
. criatividade bem sucedida ou primária (que se 

manifesta no dia a dia espontaneamente 
Maslow (1990) admite a conexão entre 
. criatividade nas acções 
e 
. integração interior do eu do indivíduo 
 
A criatividade construtiva e integrativa depende da 

integração interna do indivíduo. 
 
Maslow fala do medo como um inibidor da fonte da 

criatividade. 
 
Para Barron (cit. por Adams, 1994:151), as pessoas 

criativas são: 
 
. observadoras; 
. independentes em cognição; 
. nascem com capacidade mental mais ampla; 
. mais vigorosas; 
. mais contacto com o inconsciente e a fantasia; 
. consciência excepcional ampla; 
. eu mais forte quando regride; 
. a um só tempo: mais primitiva e culta, mais louca e sã, 
mais destrutiva e mais construtiva. 
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12. A criatividade e a experiência cognitiva 
 
. a criatividade e a percepção 
 
A percepção vai influir no acto criador uma vez que é a 

partir dela que a criança apresenta a sua reacção com o (peri)mundo exterior 
(teorética da Gestalt e a sua série de leis, p. ex., figura e fundo).  

No âmbito da teoria da informação estética, a 
denominada obra de arte é concebida como informação determinada pelas 
variáveis de novidade e surpresa.  

A Psicologia da percepção advoga que recebemos 
informação do meio ambiente através dos órgãos sensoriais, a qual irá ser 
objecto de tratamento uma vez que o ser humano não consegue assimilar 
toda a informação (Freitas-Magalhães, 1998a; Lazard-Levaillant, 1977; 
Lowenfeld e Brittain, 1982 e Oberle, 1989) . 

Segundo esta teoria, um determinado objecto estético 
deve apresentar certa ordem que permita o processo de redução da 
informação, evitando, ao mesmo tempo, a sobrecarga e a simplicidade. A 
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percepção é um processo que acompanha o indivíduo ao longo dos anos 
(Vignaux, 1995). E é no contacto com a realidade externa que a criança 
começa por discernir a sua posição em relação a outras coisas. Por exemplo, 
a criança colocada ao centro de um caminho vai dizer que o caminho vai 
ficando mais estreito e que as árvores que a ladeiam são mais pequenas do 
que as que estão a seu lado. Trata-se de um exemplo, entre muitos, da 
diminuição de perspectiva à distância. A criança não o compreende porque 
não está de posse dos mecanismos de interpretação que o mesmo exige. A 
apreensão desses mecanismos levará anos porque se enquadram num 
processo lento. Outro exemplo: a noção de constância de tamanho, da cor, 
da forma só surge entre os 10 e os 14 anos. E é por isso que muitos dos 
desenhos feitos por crianças apresentam incoerências e inadequações, as 
quais, aos olhos dos adultos, são detectadas imediatamente. Para além da 
análise afectivo-cognitiva dos desenhos, o que ressalta logo à vista na 
observação de um desenho infantil, é, sem dúvida, o afastamento do mesmo 
da realidade que pretende representar. Por exemplo, no teste da figura 
humana (quando se pede à criança para desenhar o pai e/ou a mãe), não 
raras vezes se constata a discrepância notória entre a figura real e a 
desenhada: a cabeça é enorme e desproporcionada em relação ao corpo, os 
olhos são muito grandes, não se vislumbra o pescoço, os braços são também 
muito grandes, as mãos têm mais ou menos de cinco dedos, as pernas são 
desproporcionadas, a impressão da roupa é simples, sem cor, resumida a 
alguns pontos que simbolizam os botões, etc. 

É neste particular que é oportuno falar-se na 
aprendizagem global e na aprendizagem dita mecânica (Bühler, 1990; 
Ornstein, e Thomas, 1984; Parnes, 1962 e Ribot, 1926). 

Segundo os estudos feitos, a totalidade é mais acessível 
à memória do que o pormenor. Aqui está a justificação para a gama de 
desenhos infantis que apresentam, na sua maioria, aspectos da totalidade das 
pessoas, dos objectos ou das paisagens.  

A aprendizagem da totalidade e do pormenor só fará 
efeito se a mesma tiver sentido, i. é., quando o indivíduo estabelecer a 
interpretação das relações entre a informação disponível. A designada 
aprendizagem por associação - fundamentada na corrente mecanicista - 
deixou de fazer sentido, como o demonstram os estudos de Lewin (escola 
gestaltista) e os seus conceitos de valências, espaço vital e campo psicológico. 
Para aquele autor, a aprendizagem vai muito além da mera associação - a 
aprendizagem é entendida como um processo psicológico em permanente 
mutação. O trabalho interior, a nível das estruturas psíquicas, é a justificação 
da alteração do itinerário de vida (Postic e Marquet, 1992; Seguin-Fontes, 
1977 e Suchodolski e Kuczinski, 1985). 
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. da percepção à memória 
 
A memória desempenha papel fulcral no 

desenvolvimento da actividade criadora (Santos, 1997; Sartre, 1969; Taylor, 
1964 e Torrance, 1976). A memória é considerada como a capacidade do 
indivíduo em não deixar desaparecer e esquecer a experiência. Trata-se do 
complexo “baú” de recordações, em contraponto com o esquecimento. A 
memória é um processo complexo e está na origem do acto criador. Para 
diversos psicólogos, o esquecimento nunca é total, i. é., da experiência do 
indivíduo ficam sempre alguns vestígios, os quais, em última análise, como 
reafirmou Freud, serão recalcados intencionalmente e que, mais tarde, 
aparecerão em forma e substância. Para além de ser capaz de reter inúmera 
informação, a memória apresenta outra capacidade, a aprendizagem, como a 
fundamentam as diversas teorias da aprendizagem. 

 
. criatividade, emoção e sentimento 
 
O acto criativo é, quase sempre, a manifestação de uma 

emoção ou de um sentimento. Segundo Slepoj (1998), o sentimento não é o 
somatório das emoções, mas o resultado dos conflitos emocionais. A 
emoção apresenta menos duração e mais intensidade do que o sentimento. A 
emoção é tida hoje em dia como uma reacção afectiva imediata a estímulos 
externos e provocando alterações psicofisiológicas. Todavia, a delimitação 
dos dois conceitos não é tarefa fácil. 

As emoções e os sentimentos estão associados à vida do 
indivíduo e, por consequência, ao seu acto criativo. Os denominados 
sentimentos vitais são observados em desenhos infantis (Figueira, 1983; 
Kubie, 1966; Mancia, 1990 e Ribeiro, 1985). 

Fazendo síntese da evolução do juízo moral na criança 
dos  

.três aos seis;  

.seis aos 12 anos. 
 
Dos três aos seis anos a moral apresenta-se 

heterónoma: verifica-se o constrangimento moral e o respeito unilateral da 
regra imposta pelo adulto. 

A criança apresenta o realismo moral e a 
responsabilidade objectiva, caracterizados pelo resultado material, e a noção 
de justiça engloba: a justiça imanente, a sanção expiatória, a responsabilidade 
geral, a ausência de igualitarismo e a justiça retributiva. 
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Dos seis aos 12 anos a moral apresenta-se autónoma: 
verifica-se o sentido da cooperação que leva á autonomia; respeito mútuo 
dos princípios morais. 

A criança apresenta  a responsabilidade subjectiva 
através da intenção e a noção de justiça engloba: sanção por reciprocidade, 
responsabilidade colectiva, igualitarismo e justiça distributiva. 

Há crianças que exprimem variações nos seus desenhos. 
Para Cardoso e Valsassina (1988), as crianças afectadas por problemas 
familiares e escolares: 

 
 
.não desenham a figura humana (projecção de revolta) 
.desenham a figura humana invertida (perturbação de 
ordem afectiva) 
.desenham apenas no canto do papel (tímidas e inibidas) 
.executam sempre o mesmo tema (reparos 
depreciativos). 
 
 
. a criatividade e o impulso 
 
Os impulsos são a consequência de movimentos e 

conflitos emocionais. Freud (1958) demonstrou-o claramente quando falou 
de desejos recalcados emocionalmente. 

 
Como acentua Gazzaniga (1995:244),  
 
“o pressuposto psicológico mais importante na teoria externa é o 
de que o organismo é basicamente sensível às contingências de 
recompensas provenientes do exterior e, além disso, de que a 
maior parte dos comportamentos humanos pode ser explicado 
através da observação dos condicionalismos do meio em que o 
indivíduo está inserido”. 
 
Nesta perspectiva, Wallon (cit. por Leyens, 1994:15) 

refere que “o indivíduo é essencialmente social. É-o não em contingências 
exteriores, mas em consequência de uma necessidade íntima. É-o 
geneticamente”. 

 
. a criatividade diferencial 
 
As diferenças individuais são constatadas no acto 

criativo. Os indivíduos são diferentes. No âmbito da Psicologia Diferencial, o 
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estudo da criatividade tem sido alvo aprofundado nas últimas décadas. O 
acto criativo, segundo a revisão da literatura, não está dissociado do 
desenvolvimento global do indivíduo. E é sabido que esse desenvolvimento 
não é linear em todos os indivíduos. Por isso mesmo é que a criatividade, 
como resultado do exercício dos processos afectivo-cognitivos, não se 
apresenta única e caracterizada da mesma forma. Cada criador dá ao seu 
produto criativo a suma marca, o seu estigma. 

 Bachs (s/d) apresenta inúmeros estudos nessa área que 
atestam a ideia de uma criatividade diferencial, porque, como sublinha, cada 
indivíduo é diferente de todos os seus pares. 

É certo que o desenho de um determinado actor social 
não encontrará correspondência total noutro - o que sublinha, mais uma vez, 
o carácter diferencial dos seres humanos. 

Outros exemplos se podiam dar no âmbito da 
criatividade para sublinhar o quanto somos diferentes uns dos outros e o 
quanto essas diferenças são constatáveis no processo de desenvolvimento. 

A ideia a reter prende-se com o facto de se relevar a 
diferença como uma normalidade do desenvolvimento e, consequentemente, 
como a pedra de toque para a valorização do acto criativo. 
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13. A criatividade e a deficiência mental 
 
. definição e enquadramento 
 
Este capítulo sobre a deficiência mental e a criatividade 

vai permitir comprovar que, pela diferença, também se cria. Apesar da 
deficiência mental, os indivíduos conseguem apresentar o produto da sua 
vontade e impulsos criativos10 . 

Para Batshaw e Perret (1990), o indivíduo deficiente é 
aquele que se desvia da média ou da criança normal nos seguintes domínios: 

 
. características mentais; 
. aptidões sensoriais; 
. características neuromusculares e corporais; 
. comportamento emocional e social; 
. aptidões de comunicação; 
. múltiplas deficiências. 
 
 

                                                           
10 O exemplo é dado pelo CRIDEM (Criatividade do Deficiente Mental). Ver “Deficientes mentais 
revelam dotes artísticos no Fórum da Maia. Cratividade sem barreiras”. In Comércio do Porto, nº 
155,ano CXLIV,de 3 de Novembro de 1997, p. 2. 
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Quanto à deficiência mental em particular, os autores 
identificam-na quando o indivíduo apresenta uma inferioridade intelectual 
generalizada como característica comum. 

 
A criança deficiente mental apresenta graus de 

incapacidade adaptativa quando confrontada com o processo de 
aprendizagem (Dunn, 1986; Pereira e Vieira, 1992; Perron, 1978 e Rey, 
1980). E esta é a diferença entre a criança com deficiência mental e a criança 
com dificuldades de aprendizagem - esta última apresenta um potencial 
normal de aprendizagem caracterizado por disparidades entre as suas 
capacidades e o nível de realização. 

 
Como refere Simon (1989),  há quatro tipos de 

deficiência mental, tendo por referência a WISC - Wechsler Intelligence Scale 
for Children: 

 
 
 
 
 
. ligeira (mild) - 69-55; 
. moderada (moderate) - 54-40; 
. severa (severe) - 39-25; 
. profunda (profound) < 24. 
 
 
Não é nosso propósito falar exaustivamente da 

deficiência mental, nomeadamente da designada defectologia humana (a qual 
estuda a deficiência ao nível sistémico), porque o âmbito da disciplina segue 
outra orientação. Todavia, parece-nos importante definir e enquadrar a 
deficiência mental para se avançar com a ideia de que o deficiente também é 
criativo. 

A expressão de Fonseca (1989:11) é elucidativa: 
 
“O deficiente pode não ver, mas não tem dificuldade em 
orientar-se ou em fazer música. Não ouve, mas escreve poesia 
(...)”. 
 
Por isso, o estímulo à fruição da criatividade assume a 

sua importância quando nos confrontamos com a deficiência. 
Para Vayer e Roncin (1992), mais do que a 

aprendizagem escolar e social, a qual é lenta e difícil, o educador deve 
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estimular as capacidades próprias de cada criança - isto é, fazê-la acreditar 
que pela diferença criativa também se aprende e se desenvolve. E este é o 
desafio que se coloca a todo o agente que trabalha no âmbito da 
problemática da deficiência, particularmente no âmbito da deficiência mental.  
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