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O gênio e o homem médio talvez apresentem pouca 

coisa em comum, mas a diferença entre eles deve ser quantitativa. 

No gênio, a imaginação, a energia, a persistência e outras qualidades 

criadoras são mais altamente desenvolvidas do que no comum de 

nós, mas felizmente ele não possui o monopólio delas. (KNELLER, 

1971,p.34). 
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RESUMO 

 

A criatividade é um estudo que vem despertando a curiosidade de 

pesquisadores nos dias de hoje. Tendo seu início nos anos 50, desde então as 

investigações não pararam mais. O grande desafio deste trabalho resume-se 

na possibilidade de investigarmos as condições facilitadoras da criatividade, 

além dos meios para medi-la buscando resultados preditivos. A moderna teoria 

da criatividade, assim como este trabalho, aceita que este fenômeno é melhor 

compreendido dentro de um enfoque multidimensional incluindo vários fatores 

contribuintes para a sua manifestação (LUBART, 2007). Este estudo tem como 

objetivo realizar uma investigação comparativa para avaliar a performance da 

criatividade em crianças que participaram do projeto “Música para Bebês/ 

UFRGS” (dos 3 aos 24 meses) em 2002 e crianças sem educação musical 

formal aos 7 anos de idade. Participaram desta amostra dois grupos distintos 

em crianças de 7 anos. Participaram desta pesquisa 16  crianças em seu total, 

sendo um grupo com educação musical/UFRGS- música para bebês (dos 3 

meses aos 24 meses: n=8; 4M/4F)  e um grupo sem educação musical formal 

(N=8; 4M/4F) nas mesmas condições de idades e escolarização. Foi criado um  

instrumento de medida a partir do teste de Teste das Fábulas e também  

inspirado na idéia dos testes divergentes de Guilford (1950). O levantamento 

dos resultados seguiram critérios muito próximos  dos testes de Torrance 

(2004), versão brasileira adaptado por Wechsler – Pensando Criativamente 

com Figuras e Pensando Criativamente com Palavras. A razão para a 

construção de um instrumento novo se deu pelo fato de não existir, até o 

presente momento, um teste de criatividade que contemplassem as idades das 

crianças pesquisadas neste estudo.  Para análises estatísticas foram utilizadas:  

Teste t de Student, Correlação de Pearson e ANOVA. Software utilizado: SPSS 

13, e Excel 2007. Os resultados demonstraram que as crianças com educação 

musical/UFRGS, apresentaram médias superiores em todos os itens de 

criatividade. Obtiveram, igualmente mais respostas com uso de metáforas, nos 

“títulos expressivos”. No escopo geral dos resultados, as crianças com 

educação musical/UFRGS tiveram  performances superiores tanto em 

quantidade quanto em qualidade de resposta. 

Palavras-chave:  Educação musical.  Criança. Criatividade. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The creativity research has been calling the attention of many researchers until 
these days. It started in the 50s, since then, the investigations haven’t stopped. 
The greatest challenge is summarized in the possibilities of investigating the 
facilitator conditions of creativity besides the means to measure it aiming 
predictive results. The modern theory of creativity accepts the fact that this 
phenomenon is better understood in the multidimensional approach including 
many factors contributing for its manifestation (Lubart, 2007). This research 
aimed a comparative investigation in two distinct groups in 7 year old children. 
16 children made part of this research divided in two groups: One with musical 
education/UFGRS- music for children (from 3 to 24 months of birth: n=8; 4M/4F) 
and the other groups without formal musical education (N=8; 4M/4F) in the 
same age conditions and scholarship. The measurement instrument was 
elaborated from the Testes of Fábulas and also based on the ideas of the 
Guilford’s divergent tests. The results followed criteria similar to Torrance’s 
tests, Brazilian version adapted by Wechsler – Thinking Creatively With 
Pictures and Thinking Creatively With Words. The reason for the construction of 
a new instrument occurred by the fact of not existing one, until the present 
moment, a creativity test to contemplate the ages of the analyzed children in 
this study. The tests t de Student and, Person’s correlation and ANOVA were 
needed for the statistics analyzes. Software used: SPSS 13, and EXCEL 2007. 
The results showed that the children with musical education/ UFRGS had better 
average in all items of creativity. They also had more response with metaphor 
usage, in theirs expressive titles. In short, children with musical 
education/UFRGS had better performance in either quantity or quality in their 
feedback. 

 

 

Key-words: Musical education. Children. Creativity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Não é novidade que a arte musical consegue, sem muito esforço, seduzir as 

pessoas de um modo geral. Apesar do forte entusiasmo que a música consegue exercer 

sobre nós, de pouco, em termos de uma educação voltada para a sensibilização musical 

em crianças, temos conhecimento. A situação torna-se mais delicada quando 

descobrimos que a musicalização infantil não envolve necessariamente uma educação 

voltada para um instrumento musical específico.   Quando pensamos em colocar cedo 

nossos filhos em alguma “aula de música”, ainda que escondido na privacidade de nossa 

mente, a visão romântica é a de vê-los tornarem-se exímios músicos prodígios com a 

chance de “despertar um talento” à moda Mozart-Beethoven. Exageros à parte, ao  

descobrirmos que musicalizar nada ou quase nada tem ver com nossas 

expectativas vibrantes, tal realidade nos obriga a refazer nossos planos e modificar 

nossa relação com a música de nossos filhos.  Exatamente nesse ponto é que se 

vislumbra outra faceta da música. Ela não desempenha a função apenas de 

entretenimento; as pessoas ensinam música às crianças porque acreditam que ela é um 

meio capaz de beneficiar a criança além das habilidades sociais e prazerosas, ainda que 

ela nunca deva perder sua função de entretenimento. 

Foi mais ou menos assim que meu interesse de conhecer mais a fundo o 

processo de musicalização infantil despertou-me para os encantos da música, além do 

entretenimento que ela oportuniza. O fato de considerar-me um eterno estudante de 

música, muitas vezes submetido a um estudo amargo e descolorido, fez-me estar mais 

atencioso à ideia de minha filha se aproximar da música por uma via mais lúdica. Meu 

interesse pelos processos de aprendizagem, especificamente voltados para a 

compreensão do desenvolvimento cognitivo, direcionou-me por saber o que a música 

seria capaz de fazer por nossos filhos. Buscando uma temática acadêmica voltada para a 

educação musical, veio-me a ideia de poder relacionar a música com as diversas 

interfaces cognitivas. Inicialmente meu interesse estava voltado para os processos 

cognitivos que pudessem beneficiar o desempenho escolar. Minha estreita relação com a 

educação como psicólogo e minha paixão pela teoria da aprendizagem me conduziam 

cada vez mais para o olhar quase técnico da música por ser ela capaz de me apresentar 

respostas mais controladas no âmbito dos processos cognitivos. 
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Apesar de meus estudos parecerem promissores  e de contar com uma ampla 

bibliografia congruente com esta postura, uma experiência pessoal em específico me 

conduziu para outro caminho.    

O processo de musicalização que proporcionei à minha filha já 

dava,rapidamente, algumas pistas na compreensão de seu desenvolvimento. Não era 

apenas musical, explicitava-se na área social e intelectual. Observei uma relação direta 

com o seu próprio desenvolvimento, através da escola de música que ela frequentava. A 

música poderia estar envolvida na explícita mudança no comportamento de minha filha 

no que concerne aos aspectos afetivos. Ela se mostrava mais espontânea em seus 

relacionamentos, tanto na escola de música como em casa. Subtraindo a empolgação de 

pai, Giuliana, minha filha, já ao final do primeiro trimestre das aulas de música, havia 

adquirido uma vivacidade além do desenvolvimento esperado, notado por outras 

pessoas próximas. Apesar de já estar observando despretensiosamente seu 

desenvolvimento e de relacionar esse fato como prova de que a música parecia possuir a 

capacidade de modificar o ser humano para melhor, uma nova experiência, até então 

inédita, obrigou-me a redirecionar o interesse pela música como possibilidade de 

controle dos processos cognitivos para os aspectos expressivo e criativo do processo de 

musicalização. 

  

Minha filha mostrava-se mais à vontade e criativa com os sons. Não 

manifestava esforço em criar. Cantava e inventava espontaneamente melodias quando 

brincava e quando pedíamos para ela cantar em apresentações familiares. Suas 

preferências estavam voltadas para o canto criativo, sem rodeios ou censura.  Essas 

manifestações obviamente me chamaram a atenção. Logo percebi que estava diante de 

uma nova possibilidade de trabalho durante o curso de mestrado: os processos da 

criatividade e a musicalização infantil. O tema não me parecia inédito, mas certamente o 

olhar que gostaria de imprimir poderia não ser tão comum assim.  Além do mais, 

contava com o registro de seu desenvolvimento que se encontrava gravado e 

documentado, podendo ser útil em algum momento posterior. Essas gravações de cenas 

de minha filha em dois momentos distintos de desenvolvimento musical encorajaram-

me a seguir com a temática da criatividade.     

Minha filha, desde muito cedo, brincava muito com sua prima do interior. 

Cada vez que se encontravam era uma grande festa. A prima era um ano mais velha. 

Quando Giuliana entrou para a escola de música, empolgada com a novidade, tentava 
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mostrar para sua prima as canções que aprendia em sala de aula. Sua prima, por outro 

lado, possuía um repertório mais variado e rico e não titubeava em cantar e tentar 

ensinar as novas canções que havia aprendido na sua escola e com a sua irmã 

adolescente. Atenta, Giuliana buscava reproduzi-las, mas sempre do seu jeito. Esses 

primeiros momentos encontram-se documentados em vídeo. Enquanto cursava uma 

disciplina durante o mestrado, busquei realizar uma gravação da interação das duas 

meninas, propondo-lhes que cantassem livremente. Giuliana, ao contrário de sua prima, 

parecia ter conquistado uma naturalidade inventiva, graciosa, enquanto a prima 

mantinha-se presa ao repertório musical conhecido. Além disso, minha filha era capaz 

de improvisar sobre qualquer tema, encarando todos os desafios de forma lúdica, 

espontânea e sem qualquer tipo de censura interna ou preocupação com os aspectos 

sociais. A criatividade parecia natural, e a diferença entre ambas era notória, pois 

Giuliana, num espaço de oito meses, havia encontrado uma independência na sua 

musicalidade, invertendo as posições das regências musicais entre elas. As gravações 

não deixam dúvidas de que não se tratava apenas de um olhar paterno que torce pela 

filha, a qualquer preço, forçando o olhar para uma realidade retocada com o pincel da 

subjetividade. 

A criatividade, apesar de ser visível, de nada adiantaria se não tivesse um 

trabalho intelectual para buscar as razões dessa constatação.  

 

Segundo LUBART (2007), 

 

(...) compreender melhor os fenômenos psicológicos associados à 

criatividade é interessante tanto para o indivíduo quanto para a 

sociedade. A criatividade pode, assim, representar um papel positivo 

na vida cotidiana de cada um, ajudando, por exemplo, a resolver os 

problemas das relações que se pode encontrar na vida afetiva ou 

profissional. (LUBART, 2007, p. 12) 

 

Por outro lado, a música tem revelado um campo rico de estudos 

relacionados aos diversos aspectos da habilidade humana, tanto cognitiva quanto afetiva 

e comportamental.  BASTIAN (2005), por exemplo, tem se dedicado exaustivamente 

com pesquisa longitudinal a respeito de um desenvolvimento no desempenho do 

comportamento social, da inteligência e de melhor rendimento escolar através da 
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música. Para esse autor, a música é colocada em importância idêntica junto às diversas 

disciplinas acadêmicas, sugerindo, inclusive, uma política mais otimizada, para que a 

música tenha o seu lugar reconhecido muito mais pelos seus dotes de entretenimento. 

Afinal, Música é a única disciplina na escola que os alunos realmente param para 

escutar.      

Tais estudos, tanto da criatividade quanto da música, rendem um campo 

fértil e imenso de possibilidades de descobertas cada vez mais interessantes para a 

humanidade. A musicalização infantil, em especial seguindo os critérios de BASTIAN- 

2005, possui imensa responsabilidade social, na medida em que ela é um excelente 

instrumento de desenvolvimento da criança. Os homens criativos de nossa sociedade 

devem ter sido crianças que tiveram uma condição ambiental que não criaram 

obstáculos para suas mentes inventivas. Talvez esteja na musicalização infantil o espaço 

social  que pode garantir um ambiente criativo, mas é mais lógico pensar que a própria 

música é a metáfora da criatividade humana, que prepara nosso cérebro para o 

pensamento criativo que a sociedade nos obriga ter. Descobrir a relação desse fenômeno 

eminentemente humano com as possibilidades da sensibilização musical em crianças  

talvez seja uma forma de resgatarmos a posição dessa arte no mundo do devir das 

possibilidades humanas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A criatividade é um dos recursos importantes dos seres humanos, pois é 

capaz de instrumentalizá-los em seu dia a dia. À medida que nossa sociedade se 

desenvolve e a complexidade do meio se nos apresenta, o ser humano, cada vez mais, 

necessita posicionar-se inventivamente para a sua sobrevivência. Nossa cultura tem 

criado no homem a necessidade da novidade. Estamos acostumados a conviver com 

permanentes mudanças que nos obrigam a nos adaptarmos a elas. A invenção é o 

apanágio de nossa cultura; criar é uma forma de sobrevivência cultural. A valorização 

da criatividade em nosso meio não é apenas simbólica; ela se aplica ao próprio 

fenômeno social. Alguns autores (OSTROWER, 1987); (ALENCAR, 1996, 2003); 

(LUBART, 2007); (WECHSLER, 2004) têm defendido a importância do meio como 

estimulador dos possessos criativos. Encontrar meios que propiciem um 

desenvolvimento dos processos criativos nas crianças se faz fundamental nos dias de 

hoje.  

 A música tem sido apontada por diversos autores como capaz de elencar 

capacidades cognitivas, a fim de proporcionar à criança benefícios acadêmicos e sociais 

(BASTIAN, 2005). Tais benefícios há muito tempo vêm sendo estudados, e temos 

demonstrado a grande importância que essa arte desempenha no desenvolvimento 

mental, emocional e cultural das crianças. Hoje parece não haver mais dúvidas de que a 

música, em qualquer ambiente, mas, sobretudo nas escolas, não é luxo, e sim uma 

necessidade, por se revelar ótimo instrumento pedagógico para a saúde mental e 

emocional das crianças. BASTIAN (2004), sabiamente, tem dado um destaque 

científico para a arte musical sem tirar o brilho e a ludicidade que ela encerra.  

Se aceitarmos esses benefícios, podemos facilmente compreender que a 

criatividade esteja potencializada em todas as crianças e devidamente mobilizada nas 

crianças musicalizadas. A criatividade está associada ao desenvolvimento sadio de uma 

criança em vários aspectos de seu desenvolvimento (WESCHLER 1996). Apesar do 

grande número de pesquisas na área da criatividade, tal temática é uma necessidade em 

nosso meio.  

Por outro lado, assistimos à ascensão de uma ciência do cérebro cada vez 

mais congruente com nosso tempo. A música tem sido considerada o alimento da 

neurociência. Isso a tem colocado em pauta, proporcionando-lhe um conhecimento do 
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desenvolvimento que abre a possibilidade de compreendermos alguns mecanismos 

cerebrais presentes no processamento musical. Mais do que isso, ela nos ensina a 

compreender a nossa própria cognição, uma vez que a cognição tem um sentido 

neuroquímico importante em nosso cérebro. Buscar formas de compreender a interface 

da criatividade com a música no campo da educação que priorize uma pesquisa, tanto 

quantitativa quanto qualitativa, torna-se duplamente enriquecedor, não apenas pela 

temática, mas igualmente pelo método.  

  Apesar de a temática da criatividade ser uma prerrogativa dos anos 50, 

ainda assim é sempre atual e necessária. Estudos que venham corroborar com essa 

temática são enriquecedores para a literatura atual.  Existem estudos que apontam a 

possibilidade de medirmos, através de instrumentos psicométricos, a capacidade criativa 

dos sujeitos de uma forma mais satisfatória e congruente com os conceitos mais 

modernos de criatividade (WESCHSLER, 2004). 

A presente pesquisa situa-se no campo dos estudos cognitivos e pode ser 

uma contribuição para a educação musical, no sentido de objetivar as dimensões da 

criatividade musical e seu papel no processo de musicalização. Com isso, abre-se a 

possibilidade de ampliarmos as discussões em torno da temática, a partir de 

fundamentos teóricos consistentes e do devido rigor acadêmico.  
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3. PROBLEMA 

 

Crianças com educação musical/UFRGS entre três a vinte e quatro meses 

de idade possuem potenciais criativos diferenciados das crianças sem educação musical 

formal? 

A educação musical/UFRGS na infância entre três a vinte quatro meses de 

idade potencializa a expressão criativa da criança?  

 

4. FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

 

H1 - Crianças com educação musical/UFRGS entre três e vinte e quatro 

meses de idade possuem performances criativas diferenciadas das crianças sem 

educação musical formal. 

 

H0 – Crianças com educação musical/UFRGS entre três e vinte e quatro 

meses de idade não possuem performances criativas diferentes das crianças sem 

educação musical formal. 

 

 

5. OBJETIVOS 

5.1. Geral 

Verificar se há a existência de diferenças da performance de resultados 

do potencial criativo entre as crianças com educação musical/UFRGS dos três aos vinte 

e quatro meses de idade e as crianças sem educação musical formal. 

 

5.2. Específicos 

5.2.1 - Determinar a performance dos itens criativos nos sujeitos de pesquisa 

com educação musical/UFRGS de três meses a vinte e quatro meses de idade e nos sem 

educação musical formal na infância; 

5.2.2 - Verificar quais as características predominantes em relação aos itens 

de criatividade nos diversos instrumentos utilizados na pesquisa de ambos os grupos; 

5.2.3 - Definir como esses indicativos se manifestam nos sujeitos, buscando 

medir os elementos que os potencializem para maior ou menor criatividade; 

5.2.4 - Problematizar a possibilidade de criação de uma hierarquia por 

ordem de importância dos itens de criatividade levantada pelos instrumentos de 

avaliação. 
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6. REVISÃO DA LITERATURA 

 

6.1 CRIATIVIDADE 

O ser humano galgou, desde a sua gênese, o topo de uma hierarquia 

evolutiva a que costumamos chamá-la de escala filogenética. À medida que sua 

evolução seguia seus passos, ele foi obrigado a instrumentalizar-se frente às exigências 

do ambiente. O desenvolvimento do cérebro passou a ser o grande diferencial em 

comparação aos demais animais. A evolução social humana e sua complexidade 

inerente obrigaram-no, no dizer de PALMINI apud Knapp, 2004, “[...] a modular o 

comportamento para adequá-lo a regras e aos contextos sociais, os quais muitas vezes se 

opõem a impulsos e instintos biológicos básicos”. Talvez, se o homem não tivesse 

acompanhado seu desenvolvimento natural, estaria com sérios problemas de 

sobrevivência. A capacidade criativa humana passou a ser um grande referencial para a 

sua própria sobrevivência. Ao contrário de outras características evolutivas, que 

acabaram estacionando no tempo por já terem cumprido sua tarefa de sobrevivência, a 

criatividade tem servido cada vez mais ao homem nos dias atuais. E, a julgar pelas suas 

necessidades atuais, podemos dizer que a criatividade será sempre o instrumento básico 

para a evolução humana. O mundo atual exige cada vez mais uma capacidade humana 

de resolução de problemas, em que a criatividade tem sido a resposta frente à demanda 

de problemas cada vez mais complexos e desafiadores. Vê-se, por exemplo, tão em 

voga, o fenômeno do aquecimento global, que nos leva à certeza de que a mãe natureza 

não irá reconciliar-se com o homem gratuitamente. Nos dizeres de WARD, (2010), “a 

natureza se comporta como Medeia, a mãe impiedosa que, na mitologia grega, mata os 

próprios filhos”. Assim, a criatividade toma um espaço de dimensões inimagináveis no 

fazer humano. Ao mesmo tempo em que a tecnologia é fruto da criatividade, os 

problemas que dela virão também exigirão uma resposta tecnológica. Isso significa que 

tanto de um lado (problemas advindos da criação tecnológica) quanto de outro (resposta 

frente aos problemas que a tecnologia pode gerar), a criatividade é o instrumento  de 

que o homem dispõe para redimensionar a sua própria existência. Em outras palavras, a 

resposta está na criatividade humana. 

Apesar do valor intrínseco do significado dos aspectos criativos do homem, 

somente a partir da década de 50 do século XX, o tema da criatividade passou a ser foco 
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de estudos. A complexidade da temática talvez tenha sido a causa de tamanho interesse 

tardio, se comparados com outros temas e problemas humanos. 

Na década de 50, dentro de um escopo cognitivista, encontramos 

GUILFORD (1962 apud  BUTCHER, 1972) que nos propôs dois tipos de pensamento: 

o pensamento convergente e o pensamento divergente. O pensamento convergente 

subentende um tipo de raciocínio que busca tão-somente uma resposta para resolução de 

um problema. Os testes de vestibular seriam um exemplo deste pensamento, uma vez 

que somente uma questão se admite certa. Assim condiciona o aluno a buscar apenas 

uma alternativa. Já o pensamento divergente possui uma característica menos analítica, 

ou seja, oportuniza ao estudante várias respostas. Pode ter um componente emocional, 

impulsivo, direcionando a muitas ideias expressivas frente a um problema, o 

pensamento divergente, para GUILFORD (1980), caracterizaria a pessoa criativa.  

Como exemplo, podemos pensar na cura de qualquer tipo de câncer. Podemos construir 

várias hipóteses, várias tentativas de experimentos baseados na ação de drogas, até 

finalmente decidirmos pela melhor terapêutica que representa o que estamos buscando. 

O pensamento divergente, segundo GUILFORD (1962, apud BUTCHER, 1972), é 

típico das pessoas criativas. Ele estaria, portanto, envolvido em todos os processos 

criativos. Segundo BUTCHER : 

“Trinta anos de pesquisas sobre pensamento divergente levaram a resultados 

mistos. No geral, as evidências sugerem que ele contribui para a criatividade, 

mas certamente não representa a essência da criatividade, conforme o que 

havia sido proposto originalmente (BUTCHER, 1972, p. 112).   

Ainda nessa época, encontramos a teoria do pensamento lateral, encabeçado 

por BONO (1998, 1999). Também foi uma teoria do pensamento, na mesma linha de 

GUILFORD, que trouxe luz ao entendimento da criatividade no contexto de sua época. 

BONO (1999) afirmava que, nos processos criativos, costumava haver um tipo de 

pensamento a que ele chamou lateral, que, por sua vez, é bastante distinto do 

pensamento vertical. Este último - pensamento vertical – é o tipo de raciocínio lógico, 

analítico e matemático que se processa analisando apenas as variáveis conhecidas de um 

determinado problema. Em síntese, o pensamento vertical é um pensamento mais 

convencional que procura estar fiel ao objetivo do problema sem sair do raciocínio 

convencional associado ao problema em questão. O pensamento lateral, por outro lado, 

é um tipo de raciocínio que ocorre paralelamente ao pensamento vertical. Busca 
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permanentemente uma nova solução, saindo do convencional, permitindo realizar 

associações que aparentemente nada tem a ver com o problema, mas pode configurar 

um verdadeiro salto para a solução do problema, criando inovações que conferem um 

ato criativo. 

  Essas teorias vigoraram até a década de 70 e início dos anos 80. A partir 

desses entendimentos, testes foram criados para medir o pensamento divergente das 

pessoas criativas. Podemos dizer que, nesse quesito, GUILFORD (1980) foi um 

inovador na área dos testes de criatividade, gerando novidades de um lado e 

questionamento de outro. 

Embora GUILFORD (1962 apud Butcher, 1972) , na década de 50, tenha 

questionado a escassez de estudos na área da criatividade e proposto, já naquela época, 

algumas considerações importantes para o desenvolvimento da explicação dos 

elementos da criatividade, sua teoria do pensamento divergente representou, igualmente, 

um importante passo de estudo e pesquisa nesta área um tanto polêmica. O pensamento 

divergente, como foi dito anteriormente, é um modo aberto e flexível de pensar sem a 

preocupação de encontrar uma única solução. GUILFORD, portanto, concebe o 

pensamento divergente como sinônimo de criatividade, ou pelo menos, de algo 

imprescindível para que o processo criativo aconteça na mente humana. LUBART 

(2007) comenta: 

“Na segunda metade do século XX, vê-se um aprofundamento de algumas 

abordagens assim como o desenvolvimento de novas abordagens. Os 

trabalhos e testes de Guilford marcam época. Em um primeiro momento este 

autor criou a hipótese de que a criatividade requer várias capacidades de 

análise, de avaliação e de síntese, assim como certa fluidez e flexibilidade do 

pensamento”.      

O pensamento divergente talvez tenha sido uma de suas maiores expressões 

para explicar alguns mecanismos envolvidos nos processos criativos, pois GUILFORD 

apoiava a existência de cinco operações intelectuais (struture of intellect), dentre as 

quais, destacam-se a cognição, a memória, o pensamento convergente, o pensamento 

divergente e a avaliação que, “aplicadas aos diferentes tipos de informações (figurativa, 

simbólica, etc.), resultam diferentes tipos de produção.(LUBART, 2007). 
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Muitas teorias psicológicas debruçaram-se sobre o tema da criatividade. 

Freud, por exemplo, identifica, em Leonardo da Vinci, que a sublimação era um dos 

componentes da criatividade. O sujeito busca resolver suas neuroses, de fundo 

inconsciente, na criatividade e encara como uma resposta frente aos seus conflitos 

inconscientes. A abordagem da Gestalt também opinou sobre essa área, atribuindo a 

criatividade a uma questão de reconfiguração do problema sobre o qual o sujeito passa a 

ter uma nova visão. 

Um trabalho inicial e ousado no campo da criatividade são os estudos de 

GETZELS E JACKSON, 1962 apud BUTCHER (1972). Em sua época, a expressão 

“criança criativa” parecia estar somente associada a “crianças com talentos artísticos”. 

Tal expressão dificultava os estudos no sentido de uma verificação dos processos 

cognitivos ligados a outras áreas da criatividade humana. A arte talvez tenha sido uma 

protagonista competente da criatividade. É compreensível que tal constatação tenha 

permitido concebermos que as demais criatividades em outras áreas não fossem levadas 

tão a sério, no máximo deveriam ser uma espécie de subproduto desse tema. GETZELS 

E JACKSON (1962), em seus estudos realizados em uma escola com crianças, em sua 

maioria, com elevado QI (Quociente de Inteligência), foram capazes de encontrar 

alguma compreensão que merece destaque, não apenas pela sua originalidade, mas 

também porque são contribuições valiosas para o desenvolvimento dos estudos sobre 

criatividade. O quadro abaixo é um resumo de alguns de seus achados. 

Quadro das características levantadas por Getzels e Jackson (1962 apud 

BUTCHER) em um clássico estudo sobre a criatividade em crianças escolarizadas 

Inteligência 

elevada 

A criatividade parece não estar associada à 

inteligência elevada. 

Crianças de alto 

QI 

Crianças com elevado QI não manifestam 

elevada criatividade, como era de se esperar. 

Escola Crianças com elevada criatividade na escola 

tendem a se sair tão bem, quanto crianças com elevado QI. 

Escola A criatividade pode ser usada para predição 

do aproveitamento escolar. 

Escola Crianças criativas favorecem seu 

aproveitamento escolar por estarem mais motivadas. 

Professor Parece manifestar maior preferência por 

crianças inteligentes do que por crianças criativas. 

Criança criativa Denota um modo de funcionamento cognitivo 

que tem grande importância na vida da criança. 

Criança criativa Tende a valorizar mais o senso de humor. 

Fator geral da Improvável uma correlação com a inteligência 
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criatividade (caso exista realmente um fator geral da criatividade).  

Estudo 

correlacionado 

O grupo de elevada inteligência e de baixa 

criatividade manifesta grande preferência por bases 

abstratas e formais de classificação. 

 

Apesar de GETZELS e JACKSON, e posteriormente outros estudiosos, 

serem alvos de críticas severas quanto a sua metodologia, ainda assim merecem 

destaque por possuírem alguns de seus achados confirmados por outros pesquisadores 

(Butcher, 1987, Torrance,1963,1964). A criatividade passou a ser encarada como um 

objeto de pesquisa apesar de sua complexidade. 

Estudos entre escolares são encontrados igualmente em TORRANCE (1963, 

1964, apud BUTCHER, 1972) que fez interessantes relações entre o desenvolvimento 

de criatividade entre escolares traçando interessante perfil dessa população. Torrance 

define a criatividade da seguinte forma: 

“criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, 

lacunas ou os elementos faltantes nas informações; formular hipóteses. 

Fazendo adivinhações a respeito das deficiências encontradas; testar e 

retestar estas hipóteses, possivelmente modificá-las e retestá-las novamente; 

e finalmente, comunicar os resultados encontrados” (Torrance,1963) 

 

Como podemos ver, à medida que as investigações avançam, o conceito de 

criatividade vai elencando outros elementos, como cognitivos, sociais, 

comportamentais, cujo objetivo é  ampliar a compreensão do fenômeno. 

Foi verificada, por esse autor, a existência de um ponto alto de 

desenvolvimento criativo por volta dos quatro anos e meio, seguido por um declínio 

logo que a criança passa a frequentar o jardim de infância. Quando a criança está na 

faixa etária entre os nove e doze anos, o mesmo autor verificou outra queda. Nos anos 

intermediários, supostamente haveria uma lenta recuperação dos processos criativos. 

Quanto ao fator gênero, em teste de pensamento divergente, Torrance verificou uma 

vantagem entre as meninas. KLAUSMEIER E WIERSMA,1964, apud BUTCHER, 

1972, aprofundaram alguns aspectos da pesquisa de Torrance no que tange ao fator 

sexo. As conclusões a que Torrance chega indicam uma inibição dos processos criativos 

entre os escolares. Ele teceu críticas ao funcionamento das escolas e afirma, de modo 
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geral, que elas se preocupam excessivamente com o triunfo. Oferecem parcas condições 

para o enfrentamento da frustração e o fracasso e desestimulam  as atividades de riscos. 

Apontou, igualmente, para o conformismo e para a rigidez de papéis esperados na 

escola. As excentricidades são vistas, em geral, como caprichos que devem ser 

combatidos. Tudo que escapa ao esperado não é valorizado. “As meninas de escola 

primária estudadas por Torrance hesitavam em trabalhar com instrumentos científicos 

dizendo: “sou menina, não se espera que eu conheça essas coisas”. (BUTCHER,1972). 

Apesar de Torrance estudar a cultura americana, muitos de seus achados podem ser 

estendidos para outras culturas. NOGUEIRA (2003) recentemente indica para a mesma 

direção, apresentando o conformismo e a rigidez  como papéis esperados do seguinte 

modo: 

 “[...] todos sabemos que, tradicionalmente, a implementação da 

pequena criatividade tende a deparar-se com múltiplos obstáculos. As 

crenças que nos vão sendo inculcadas para devermos ter tudo sob 

controle, para maximizarmos os ganhos e minimizarmos as perdas, ou 

seja, para não trocarmos o certo pelo incerto, para evitarmos os 

sentimentos negativos que advêm da ambigüidade inerente ao 

pensamento divergente, para evitarmos o embaraço e a crítica de todos 

os que possam julgar as nossas ideias como disparatadas, constituem 

as barreiras mais intrínsecas e mais inibidoras”.   

 

Quanto aos aspectos da personalidade entre os criativos, muitos estudos 

foram realizados na tentativa de se fazerem relações com aspectos interpsíquicos. 

(BARRON (1969), MCKELLAR (1957) apud ALENCAR, 1986).  

Autoconfiança, autossuficiência elevadas e contenção emocional 

caracterizam os cientistas criativos assim como esquizotímicos (distantes e pouco 

confiáveis). BARRON (1969) pesquisou os adultos independentes e os submissos e 

encontrou nos independentes características artísticas, emotivas e originais. Tais 

constatações levariam para maior independência intelectual, maior assertividade e 

menor sensibilidade a pressões e opiniões do grupo. Implicitamente, as constatações de 

perfis de personalidade ou traços levariam, segundo esses autores, à maior sensibilidade 
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para a criação em suas áreas de atuação. Essas características encontradas nos criativos 

não seriam aleatórias, mas envolvidas com seus potenciais criativos.  

As características do processo criativo entre cientistas e artistas já valeram 

estudos interessantes. MCKELLAR, 1957, arguiu que a criatividade entre artistas não 

está sob controle consciente na sua grande maioria. Algumas descrições dos processos 

criativos dependem de estágios tanto para os artistas como para os cientistas. Embora 

não haja comum acordo entre os estudiosos sobre a veracidade e sequência desses 

processos, autores na área da criatividade resumiram alguns processos importantes na 

criação, como é o caso de (WALLAS, 1926, HAEFELE,1962, KNELLER (1965  apud 

BUTCHER, 1972). WALLAS sugere quatro estágios da criação, conforme abaixo: 

1 - PREPARAÇÃO; 

2 - INCUBAÇÃO; 

3 - ILUMINAÇÃO; 

4 - VERIFICAÇÃO. 

A preparação envolve um trabalho consciente através do qual o indivíduo 

reúne as informações que julga importantes para a criação. Os sujeitos envolvidos no 

processo criativo geralmente realizam uma análise racional do problema. A 

INCUBAÇÃO, por outro lado, é encarada como uma espécie de descanso, na qual 

existe um trabalho inconsciente do problema por associação que mais tarde farão 

sentido à consciência. Já a iluminação é um processo de uma consciência súbita do 

problema, do tipo “eureca”, a ideia surge de forma imediata através de um insight. A 

Verificação, por fim, é a etapa da conclusão, quando o sujeito investe num exame 

crítico da situação advinda das etapas anteriores. Os detalhes são reunidos numa 

sequência lógica através da qual as ideias se encaixam e criam um sentido maior de 

solução de problema.  

Nessa hipótese, podemos compreender que a criação, por estar submetida a 

processos cognitivos, não é um produto acabado ou fruto de um insigt ou da inspiração 

iluminada; depende de estágios a que cada um desses processos levaria para o estágio 

posterior até chegar ao seu produto final. Tal visão contrasta com a tradicional ideia 

romântica de que normalmente criamos num “sopro” divino ou impulsivo em que a 

criação genial é fruto de uma forte inspiração iluminada. Certamente, quando nos 

deparamos com os grandes mestres da música, percebemos que Beethoven ou Brahms 

nunca teriam feito suas monumentais sinfonias se fosse a criatividade apenas questão de 

inspiração.  Brahms, por exemplo, levou muitos anos até se aventurar a compor uma 

sinfonia. Isso significou anos de preparo. Em parte, por temer entrar num universo 

absoluto de Beethoven (depois de Beethoven, qualquer músico estaria em dívida com o 
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mestre ao compor uma sinfonia); outro porque isso significaria para o músico um 

preparo musical em que o trabalho com os sons seria fruto de um laborioso “calvário” 

até chegar ao produto final. Se entrássemos no mundo operístico, veríamos que a 

criação desse gênero é fruto de um delicado polimento musical e começaríamos a 

encarar o compositor como um mero operário musical. 

Para melhor compreensão, levando em consideração cada um dos processos 

anteriormente citados, podemos entender que a preparação subentende o primeiro 

momento, quando entramos em contato com o problema ou com a situação que pede 

uma novidade. Nesse caso, ficamos “coletando” o maior número de informações e 

relações sobre aonde queremos chegar. É o momento de envolvimento, ainda que não 

tenhamos nada de concreto para o que buscamos.  

A INCUBAÇÃO é o momento quando temporariamente deixamos de lado o 

problema, porém ele fica como que inconsciente.  Aparentemente ficamos desligados, 

contudo, de alguma forma, estamos conectados por algum elo que desconhecemos. 

Na ILUMINAÇÃO, vislumbramos pistas mais concretas e solucionáveis 

dos processos criativos. As conexões e relações necessárias para a solução do problema 

imaginativo criam sentidos e se materializam em nossas imagens. Alguns autores 

chamam esse momento de “eureca” de Arquimedes. É uma espécie de clímax da 

criatividade e pode acontecer em qualquer área criativa. 

Finalmente, encontramos, como última etapa, a verificação. Nessa etapa, 

nas palavras de PILLA, (2009), o “[...] intelecto tem de terminar a obra que a 

imaginação iniciou”. O processo criador verifica e revisa tudo que já considerou como 

imprescindível para chegarmos ao produto final. Os processos intelectuais passam a 

assumir uma notoriedade frente ao produto final da criação. Estão sujeitos a revisões e 

modificações, se necessário. A verificação é o momento em que polimos os detalhes 

“arrumando as arestas” e modificando o que precisa ser modificado, para que o produto 

final resulte intelectualizado.       

 

 A compreensão da criatividade não parou por aí. Muitos autores 

decidiram ir adiante e conceituam a criatividade para além dos limites sequenciais do 

autor acima. Podemos dizer que, atualmente, a maioria dos investigadores da 

criatividade converge para o entendimento de que as características principais da pessoa 

criativa são definidas pela presença de fluência, flexibilidade e originalidade do 

pensamento, o que de fato se transformou numa das principais características avaliativas 

na maioria dos instrumentos de medida da criatividade. OSBORN (1965) já dizia com 

muita propriedade que “quantidade traz qualidade”, ou seja, o número de ideias 

influencia a posterior qualidade da criação.   

Na década de 70, encontramos OSTROWER (1987), cuja teoria da 

Materialidade da criação. OSTROWER (1987) tende a ver a criatividade em termos 
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dinâmicos, quando esta é basicamente transformação de algo já existente. Sua teoria é 

de orientação histórico-social. A mente é capaz de transformar fenômenos antigos em 

algo completamente novo e original, re-significando sua criação advinda dos fenômenos 

pré-existentes de sua capacidade de criação. O trabalho toma uma dimensão importante 

para OSTROWER (1987), pois a autora compreende que é através dele que o homem 

manifesta sua necessidade criativa. Nesse sentido, enfatiza a linguagem simbólica das 

ações como um fenômeno que ultrapassa a materialidade.  

O Processo Combinatório pertence à teoria de KNELLER (1965 apud 

BUTCHER, 1972) e representa o processo criativo em quatro categorias. 

1 - A pessoa que cria leva em consideração aspectos como a sua 

fisiologia, o seu temperamento, as suas atitudes, os seus hábitos e valores 

pessoais; 

 

2 - Considera os processos mentais, tais como capacidade de 

aprendizagem, aspectos motivacionais, percepção, pensamento e comunicação; 

 

3 - Influências ambientais e culturais; 

 

4 - O produto final da criação (invenções, construções artísticas e 

teorias). 

     Todos esses elementos somados e adicionados aos elementos de 

novidade, inteligência e capacidade de resolução de problemas dariam o tom do 

processo criativo. 

Apesar de já encontrarmos elementos nos quais visualizamos tentativas de 

um esboço teórico sobre os processos criativos já na década de 80, iremos 

historicamente discorrer sobre as principais teorias dos últimos trinta anos, a fim de 

conhecermos os autores e suas principais ideias a respeito da criatividade. 

Nos anos 80-90, encontramos a teoria do investimento em criatividade 

proposto por ROBERT J. STERNBERG (1991) em que foram esboçadas suas 

principais ideias. O referido autor entendia que a criatividade dependia das 

características internas do indivíduo, dando-lhe ênfase à inteligência, ao estilo 

cognitivo, à personalidade e à motivação. Não negava os componentes ambientais como 

parte do fenômeno, mas decidiu investir em atributos internos do sujeito criativo. 

STERNBERG E LUBART (1991) vislumbraram o comportamento criativo em seis 

fatores:  

1- Inteligência; 

 

2- Estilos intelectuais;  
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3- Conhecimento; 

 

4- Personalidade; 

 

5- Motivação;  

 

6- Contexto ambiental. 

 

 Originalmente, este modelo não contemplava os fatores 3 e 6 

(conhecimento e contexto ambiental); entretanto, mais tarde, foi ampliado pelo autor. 

Poderíamos dizer que o modelo de STERNBERG absorveu aspectos teóricos de outros 

autores, principalmente de Amabile – modelo componencial – como o domínio e a 

motivação, além dos aspectos de personalidade já estudados por BARRON (1969) e 

MACKINNON (1965). Em CSIKSZENTMIHALYI (1999), STERNBERG(1991), 

valorizam-se elementos pessoais desse autor os quais são a área de conhecimento e a do 

campo como forma de estruturar o domínio em uma determinada área. STERNBERG 

vê seus fatores de forma independente, ou seja, não necessariamente os seis fatores são 

relevantes ou devem ocorrer simultaneamente para que os aspectos da criatividade 

sobressaiam. Um exemplo disso seria considerarmos um sujeito criativo inserido num 

contexto desfavorável à criação, porém com uma compensação motivacional capaz de 

vencer os obstáculos de seu lugar. 

De uma forma sintética, serão realizados comentários de cada um dos 

fatores levantados na teoria do presente autor. 

Inteligência: A inteligência também estaria fazendo parte do sujeito criativo 

na forma de um domínio. Entende-se como a habilidade de ver o problema sob ângulo 

original. Além disso, a inteligência permitiria ao sujeito escolher a melhor ideia, dentre 

as que buscou, para investir no processo criativo. Ainda nessa habilidade, há a 

persuasão, para convencer os outros da originalidade de sua ideia. Todos esses atributos 

estariam no domínio da inteligência. 

Estilos intelectuais: Para STERNBERG, os estilos intelectuais seriam a 

forma como o sujeito criativo usa e explora sua inteligência. Ele encontrou três estilos 

intelectuais aos quais chamou legislativo, executivo e judiciário. O legislativo está mais 
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presente no gosto pela formulação do problema, bem como na criação de regras. O 

estilo executivo explicaria uma forma de colocar em prática suas ideias e implementá-

las-ia de forma clara e bem estruturada. Já o estilo judiciário estaria naquelas pessoas 

que optam por emitir seus julgamentos e avaliar pessoas e seus produtos. 

Conhecimento: Para a criação, o conhecimento é fundamental em uma 

determinada área. Ninguém cria do nada, só depois de muito conhecimento sobre 

determinada área e domínio da mesma é que o sujeito seria capaz de trazer à luz uma 

criação. Ainda, o autor vislumbra dois tipos de conhecimento:o conhecimento formal - 

fruto da aquisição por meio de palestras, cursos, livros; e o conhecimento informal – 

fruto da dedicação e da intimidade com o conhecimento. Algo na esfera da memória 

procedural, ou seja, conhecimento prático, que não se pode falar, mas que existe como 

domínio. 

Personalidade: Este domínio ou fator é visto como uma característica 

importante na criatividade, pois apresenta traços de personalidade, predisposição de 

correr riscos, perseverança em manter-se focado na busca de soluções, além de uma 

autoestima capaz de suportar as adversidades alheias ou descrenças de outrem em 

relação ao seu trabalho. “Especialmente a tolerância à ambiguidade é vista como 

condição sine qua non para a performance criativa em distintas áreas.” (ALENCAR & 

FLEITH, 2007). 

                   Motivação: “Este aspecto ressalta situações ligadas às forças 

impulsionadoras do desempenho criativo” (ALENCAR & FLEITH, 2007). A motivação 

diz respeito à capacidade intrínseca do sujeito criativo motivado em manter-se focado. 

A relação de prazer pelo envolvimento da tarefa é fundamental, algo ressaltado pelo 

autor quando as pessoas normalmente encaram a tarefa com “amor” à produção, sendo 

mais importante esta relação do que propriamente os prêmios que dela virão. 

 

                 Contexto ambiental: A criatividade não ocorre num vácuo contextual. Ela 

também depende do ambiente em que se está inserido. Está sujeita a um espírito de uma 

época, dependente do julgamento de pessoas e do produto que será lançado. O ambiente 

age como um facilitador para a expressão criativa. É capaz de gerar ideias no sujeito 

criativo uma vez que o ambiente interage com as características próprias da pessoa. O 

contexto ambiental pode facilitar ou criar barreiras para a criatividade. Ambientes como 



19 

 

família, escola, empresas podem servir muito bem como incentivo ou obstáculo para o 

fazer criativo. Nesse sentido, STERNBERG acredita que o ambiente é uma variável das 

mais importantes na congruência da criatividade. 

 

Ainda na década de 80-90 encontramos o Modelo Componencial da 

Criatividade, de autoria de AMABILE (1998), que encontra três fatores principais 

envolvidos nos processos criativos: habilidade de domínio, processos criativos 

relevantes e motivação intrínseca. A autora entende que os processos motivacionais e, 

sobretudo, sociais estão entre os principais fatores que facilitariam a criatividade. Ela 

não nega os processos cognitivos enfatizados por STERNBERGER, mas vê nos 

aspectos sociais algo carregado de forças convergentes para a criatividade. 

Em ALENCAR & FLEITH (2007) encontramos: 

O modelo proposto por Amabile (...) procura explicar como fatores 

cognitivos, motivacionais, sociais e de personalidade influenciam no 

processo criativo. Grande ênfase, porém, é dada ao papel da motivação e dos 

fatores sociais no desenvolvimento da criatividade. O modelo consiste de três 

componentes necessários para o trabalho criativo: habilidades de domínio, 

processos criativos relevantes e motivação intrínseca. 

 

 

Da mesma forma que em STERNBERGER(1991), a teoria de AMABILE 

(1998) sofreu alterações ao longo dos anos. Os processos criativos relevantes, 

considerados o segundo componente, eram chamados de habilidades criativas 

relevantes. AMABILE (1998), ao contrário de STERNBERGER (1991), tende a 

desconsiderar traços de personalidade como uma habilidade propriamente dita. Ela 

apenas entende que a interação de seus três componentes esteja presente para que a 

criatividade ocorra. 

Fazem parte da habilidade de domínio, características como educação, 

experiências, entendimento formal e informal. Também se admitem habilidades inatas 

ao sujeito, como capacidade matemática, memória, determinadas destrezas em solução 

de problemas. A criatividade, enfim, é fruto de um conjunto de características sem as 

quais não é possível ter o domínio. Assim, admite-se que a habilidade de domínio inclua 

componentes que AMABILE (1998) julga importantes. 

O segundo componente – processos criativos relevantes – compõe outros 

elementos como: a) domínio de estratégias, que facilitaria a produção; b) a capacidade 

de abandonar informações que não fazem parte do problema; c) estilo de trabalho, assim 

como estilo cognitivo.  Ser capaz de utilizar metáforas para compreender o problema, 

analisar sob diversos ângulos e saber interagir com estratégias eficientes, dedicação, 

concentração e altos níveis de energia reservado para o problema são elementos que 

favorecem esse domínio. 
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Motivação intrínseca: esse componente nos fala da motivação interna que o 

sujeito emprega ao problema, independentemente de motivações externas. Isso implica 

uma boa dose de satisfação pessoal e de prazer com o envolvimento da tarefa. 

Autodeterminação, interesse genuíno na busca incansável de informações, 

desenvolvimento da destreza e habilidades no campo de conhecimento são outras 

características. A autoeficácia desenvolvida pelo interesse intrínseco faz com que o 

sujeito busque, cada vez mais, atitudes desafiadoras e otimistas perante o problema.  

Em termos motivacionais, a teoria de AMABILE (1998) encontra elementos 

negativos para a criatividade quando se refere à motivação extrínseca. Ela aponta para o 

elemento controlador e manipulador que essa motivação pode acarretar. Ainda assim, 

Amabile distingue dois tipos de motivação extrínseca. Quando a motivação extrínseca 

produz informação focada na tarefa, ela teria condições de levar o sujeito a manter-se 

interessado no problema. 

AMABILE (1998) prevê, no processo criativo, cinco estágios. Os estágios 

são os seguintes: 

  Identificação do problema ou tarefa; 

  Preparação; 

  Geração de respostas; 

  Comunicação e validação da resposta; 

  Resultado. 

Cada um desses estágios está comprometido com o processo criativo. Isso 

significa que o trabalho criativo vai desde a ideia na cabeça do sujeito, seu 

envolvimento, sua motivação, seu interesse, seu foco, suas habilidades, seus 

conhecimentos, os aspetos de sua personalidade até a comunicação do produto 

propriamente dito. Em cada etapa, os domínios descritos acima estão envolvidos e lhe 

dão o tom de cada estágio. Por exemplo, a comunicação depende em grande parte do 

poder de persuasão e de senso de independência e habilidade comunicacional que o 

sujeito fará na tentativa de “vender” seu produto no meio em que está inserido. 

 AMABILE, (1998), acredita que o ambiente é capaz de desenvolver no 

indivíduo o interesse criativo. Por isso, recomenda a adequação de um ambiente sem 

obstáculos para o desenvolvimento da criatividade nos sujeitos. Neste sentido, Amabile, 

comenta: 

 (...) sugere alternativas de estimulação da criatividade em sala de aula ou no 

ambiente de trabalho: (a) encorajar autonomia do indivíduo, evitando 

controle excessivo e respeitando a individualidade de cada um; (b) cultivar a 

autonomia e independência enfatizando valores ao invés de regras; (c) 

ressaltar as realizações ao invés de notas ou prêmios; (d) enfatizar o prazer no 

ato de aprender; (d) evitar situações de competição; (e) expor os indivíduos a 

experiências que possam estimular sua criatividade; (f) encorajar 

comportamentos de questionamento e curiosidade; (g) usar feedback 
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informativo; (h) dar aos indivíduos opções de escolha; e (i) apresentar 

pessoas criativas como modelos. 

 

AMABILE (1998) criou uma teoria bastante instigante que abre 

possibilidades de intersecções com outras teorias. Sternberg também segue essa 

tendência de uma teoria mais abrangente e sensível às diversas forças que compõem a 

criatividade. 

Nesse sentido encontramos a teoria sistêmica de CSIKSZENTMIHALYI 

(1999). Ele defende que o fenômeno da criatividade deva transitar não apenas no 

indivíduo, mas também nos sistemas sociais. É uma teoria que privilegia aspectos 

extrínsecos ao sujeito que tentam compreender o fenômeno da criatividade além de seu 

criador. Teorias eminentemente psicológicas estariam compreendendo parcialmente a 

complexidade da criatividade sendo, portanto, fundamental o olhar para o contexto da 

produção criativa. Criatividade, para CSIKSZENTMIHALYI (1999), não é um 

fenômeno que ocorre dentro do indivíduo, mas no contexto sociocultural que faz parte 

de um processo sistêmico, razão pela qual sua teoria está associada a um modelo de 

sistema. Torna-se mais importante saber onde acontece a criatividade, uma vez que ela 

não é produto que se encerra na esfera individual; é, antes de tudo, produto cultural, 

social, histórico e dentro de sistemas sociais que julgarão a novidade. 

CSIKSZENTMIHALYI (1999) propõe seu modelo interseccionado por três 

fatores:  

Indivíduo (bases genéticas e suas experiências); 

Domínio (área de conhecimento acumulado pela cultura); 

Campo (toda rede social que compõe um determinado domínio). 

Em relação ao indivíduo, atenta-se para suas características pessoais que vão 

desde a sua herança genética, até seu entusiasmo, envolvimento, coragem, fluência, 

flexibilidade na produção de ideias, experiência, desprendimento para a tarefa. Tais 

características darão condições ao indivíduo para que ele estabeleça mudanças em 

algum domínio. Quanto aos aspectos da personalidade e aos traços, 

CSIKSZENTMIHALYI (1999) faz uma abordagem interessante. Ele acredita que as 

suas características não estão presas a um determinado tipo de personalidade, mas é 

capaz de se ajustar a várias personalidades, inclusive com nuances de mudanças 

provocadas pelo ambiente. Pessoas introvertidas podem manifestar, em uma dada 

ocasião, perfeitamente uma extroversão. Não há regras rígidas, assim como 

características criativas podem estar presente em vários tipos de personalidades. A 

ocasião e a demanda da situação irão reger essas características.  

Da mesma forma que AMABILE (1998), o referido autor também acredita que o 

ambiente é fundamental para o favorecimento da criatividade, pois facilita a 
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manifestação das características dos sujeitos que podem contribuir para a ampliação de 

um determinado domínio. Assim, é exposto por ALENCAR & FLEITH (2007): 

“Expectativas parentais positivas com relação ao desempenho do filho na 

vida escolar e profissional e apoio familiar no que diz respeito aos interesses 

apresentados pela criança constituem também aspectos relevantes de 

background que favorecem a expressão criativa”.   
    

Como vimos, CSIKSZENTMIHALYI (1999) não nega os fatores pessoais, 

apenas os coloca dentro de uma perspectiva social. 

O domínio, considerado o segundo fator em sua teoria, é tido como uma 

área de conhecimento transmitido culturalmente, formando regras, saberes que são 

compartilhados pela sociedade ou em uma determinada sociedade especifica 

(comunidade científica). É uma construção de saberes ao redor de uma área de 

conhecimento, que gera cultura e linguagem peculiar. Assim, qualquer área de 

conhecimento é um domínio. A psicologia é um domínio, e nela é compartilhada, entre 

os seus estudiosos, uma linguagem específica que lhe garante uma identidade do 

domínio. Um indivíduo, inserido em um determinado conhecimento, pode aumentar o 

domínio com uma novidade que lhe acrescente um saber novo apropriado para a 

sobrevivência do domínio. Daí ser fundamental que o indivíduo se aproprie do 

conhecimento, conheça seus pormenores para ser capaz de enxergar falhas e hiatos, a 

fim de introduzir uma novidade com a capacidade de aumentar a sua estrutura que, além 

de enriquecer o domínio, proporciona-lhe a ampliação de suas fronteiras. O acesso a 

materiais e a todo tipo de meio para se obter o conhecimento de um domínio é 

fundamental para o indivíduo, pois lhe aumenta a chance de contribuir para estender 

suas fronteiras mediante o conhecimento do domínio. Nesse sentido, assim como em 

outras teorias que valorizam o meio como agente facilitador da manifestação da 

criatividade, proporciona-lhe meios de acesso à cultura cujas prerrogativas não devem 

faltar para que os indivíduos façam uso de sua criatividade. 

O último componente, ressaltado por CSIKSZENTMIHALYI (1999), diz 

respeito ao Campo. São todos aqueles detentores de um determinado saber, 

reconhecidos e com suas opiniões respeitadas. São juízes de um determinado domínio. 

É deles que se espera a aceitação ou não de um produto novo pertencente ao seu 

domínio de ação. Caso o Campo seja conservador com processos avaliativos rígidos, 

dificilmente uma ideia nova será incorporada ao domínio. A manifestação da 

criatividade depende desses fatores sociais para acontecer.  Mais uma vez, aqui é 

reforçada a importância de uma concepção de sistemas, que compreende que a 

criatividade não está na força dos domínios da individualidade.  

Uma ideia nova pode não ser aceita se o campo for defensivo, rígido e imerso 

em um sistema social que não encoraja a criatividade. Em suma, caso as 

pessoas qualificadas de uma área não tenham interesse em investir na 

preservação de algo novo no domínio, dificilmente esse será incorporado. 

Cabe também ao criador convencer o campo de que sua ideia ou produto tem 

valor e deve ser incluída no domínio. (Alencar & Fleith, 2007) 
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Importante salientar que existe certa plasticidade entre os julgadores 

(campo), em determinados períodos. A aceitação pode estar favorável em detrimento de 

outros momentos. Isso ocorre porque o campo é constituído de pessoas que podem 

mudar e trazer novas percepções ao domínio. O grupo de experts pode ser de pessoas 

mais rígidas ou mais sensíveis aos novos olhares. Talvez o maior exemplo, no campo 

musical, seja a estreia da ópera Carmen de Bizet, em 1875. O compositor dedicou-se a 

esta obra como ninguém, na convicção de que traria para os palcos o que seria sua obra- 

-prima definitiva. Sua estreia, no entanto, foi um fracasso total. A crítica (campo) 

acusou a obra de indecente, repugnante e musicalmente vergonhosa.  Bizet entrou em 

depressão por não acreditar na frieza com que sua Carmen fora recebida pela crítica da 

época. Mais tarde, a obra foi reconhecida (tardiamente para Bizet, que não chegou a 

assistir à aceitação de sua obra-prima, tanto pela crítica como pelo público). A crítica 

acabou se curvando diante da superioridade da obra e de seu tema. De fato, cenas  que 

mostravam mulheres fumando no palco e o enalteciam contrabandistas, além de uma 

música eroticamente provocante, soaram de péssimo gosto e ofensivas para uma crítica 

e um público da era vitoriana. Para piorar ainda mais a ira do “Campo”, Bizet 

representou atipicamente uma mulher (cigana) forte e assertiva que mantinha os homens 

sob seus pés, algo muito incomum no teatro lírico.  Hoje Carmen é a ópera não italiana, 

mais representada no mundo, com o maior número de árias conhecidas pelo público e 

das mais enaltecidas pela crítica. A incompreensão, no século XIX, era notória. Eis um 

exemplo de um campo rígido e preso a concepções de uma época que ainda padecia dos 

ecos vitorianos.  

A teoria sistêmica de CSIKSZENTMIHALYI (1999) constitui uma 

contribuição importante na área da criatividade. Merece atenção, principalmente por 

amplificar a compreensão desse tema e por elencar fatores de ordem social, histórico e 

cultural que ajudam a redimensionar a compreensão dos fenômenos ligados à 

criatividade humana. 

Durante os últimos vinte anos, a criatividade também passou a ser estudada 

e aprofundada principalmente pelas teorias cognitivistas. Por essa razão, o estudo de 

alguns cognitivistas merece nossa atenção para compreendermos alguns fatores da 

cognição envolvidos no ato de criar. 

 O fato é que, atualmente, as teorias cognitivistas têm sido predominantes na 

psicologia. O enfraquecimento das teorias comportamentais, acelerado pela morte de 

seu fundador, Skinner, em 1990, fez com que os estudos se voltassem para a cognição. 

A Psicologia Cognitiva parece ter tomado o seu lugar e encontrado um campo fértil para 

desenvolvimento de estudos, outrora delegado apenas às orientações teóricas 

comportamentais. 

Com esse raciocínio, a teoria das múltiplas inteligências de GARDNER, 

(1994) conquista um espaço dentro das teorias da criatividade. O autor entende que 

todas as pessoas são potencialmente criativas, mas que tal criatividade dependerá em 
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parte da própria pessoa em vista das vicissitudes e contrariedades que poderá enfrentar 

diante das suas ideias criativas. GARDNER (1994) vê a criatividade em domínios 

específicos a determinados campos, cujos elementos passam a ser mapeadores da 

inteligência humana. O mesmo autor defende que não existe, no campo criativo, uma 

generalização da natureza dessas atividades, ao mesmo tempo em que ele apresenta 

cinco tipos de atividades criativas:  

1 - A solução de um problema bem definido; 

2 - A concepção de uma teoria abrangente; 

3 - A criação de uma obra congelada; 

4 - A execução de um trabalho ritualizado; 

5 - Uma execução de alto risco. 

   

GARDNER (1994) relata que existe uma estreita combinação entre as 

atividades descritas acima com os domínios em que são aplicados. Assim, GADNER 

(1994) entende que, ao exemplificar o domínio científico, as atividades 1 e 2 são as 

mais exigidas nesta área, da mesma forma que no campo artístico vemos as atividades 3 

e 4 como as mais importantes no processo criativo. O autor teve a oportunidade de 

realizar diversos estudos com pessoas criativas e chega a algumas características 

interessantes que expressam algo de comum entre elas.  

 

 “Os indivíduos criativos são dotados de muita energia e são 

extremamente exigentes consigo e com os outros; que 

conservam traços de sua infância e tendem a se marginalizar; 

que podem ser extremamente egoístas, egocêntricos, 

intolerantes, estúpidos, obstinados e altamente capazes de 

ignorar convenções. (GADNER, 1994 p. 78) 

 

Outra característica encontrada pelo autor é a necessidade de apoio; tanto 

cognitivo (de alguém que possa entender suas conquistas ou criações) quanto afetivo (de 

alguém que possa lhe dar segurança emocional). 

GARDNER (1994) defende que as pessoas criativas não expressam uma 

inteligência fora do comum e sim uma inteligência singular restrita a determinados 

domínios. A ideia de inteligências múltiplas é a espinha dorsal de sua teoria e inovação 

no campo da inteligência. Gadner colocou em xeque a ideia de uma inteligência geral 

que desencadeia sérios questionamentos no universo dos testes de inteligência 

convencional. A teoria das inteligências múltiplas é concebida da seguinte forma: a  

linguística ou verbal,a lógico-matemática, a espacial, a musical, a sinestésica, a 

corporal, a naturalista e as inteligências pessoais – intrapessoal e interpessoal. São estas 
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inteligências que orquestram os estudos no campo da criatividade, para GADNER 

(1994). 

Ainda que a criatividade seja produto de uma multivariedade de fatores 

contribuintes ao seu processo, SHAEFER (1970) e colaboradores trouxeram uma 

contribuição importante para o entendimento da criatividade em nível cognitivo.  

AMBROSE (1996), contudo, comenta que as várias teorias sobre 

criatividade favorecem um conhecimento rico, mas infelizmente fragmentado. Dessa 

forma, ela propõe uma integração das inúmeras teorias, porém sugere que o estudo da 

metáfora pode amenizar os hiatos entre os conhecimentos disponíveis sobre a 

criatividade. 

SHAEFER (1970) propõe-nos a teoria da metáfora como uma das bases dos 

processos criativos. A metáfora consiste em um tipo de pensamento usado para criar 

outro pensamento, ou seja, para comunicar indiretamente. É típica da pessoa criativa a 

capacidade de observar, lidar ou propor analogias, metáforas e paradoxos, de maneira 

que perceba características comuns que normalmente são consideradas distantes. A 

metáfora faz com que o sujeito perceba, entre duas figuras de linguagem, as 

semelhanças entre elas e crie, assim, um novo elemento a partir desse olhar 

diferenciado. Exatamente nesta capacidade de analisar e perceber as semelhanças entre 

as figuras de linguagem é que ocorre o ato criativo o qual é considerado um fenômeno 

psicológico. 

MORAES (2001) explica que existem três visões teóricas que predominam 

nas discussões sobre a metáfora. A primeira avalia as metáforas como comparações, em 

que as semelhanças são a sua principal regra. Quando comparado, o termo – veículo – é 

afirmado para caracterizar outro termo por meio da semelhança, teor ou assunto. “O 

aspecto principal da metáfora é o teor, e o secundário é o veículo.”  

Para melhor esclarecimento, é importante que exemplifiquemos através da 

seguinte metáfora: “o antissocial é o predador do homem” tem-se antissocial como teor 

e o predador como veículo. As semelhanças entre um elemento e outro nos permitem a 

metaforização. No caso específico do exemplo acima, em psicopatologia, considera-se 

que a personalidade antissocial do sujeito tende a apresentar uma incapacidade de 

empatia, ausência de sentimentos de culpa, imprevisibilidade, agressividade. São 

manipuladores, exploradores. Diante dessas características, fica fácil percebermos a 

metáfora com a palavra “ predador”. Já a metáfora “a raposa perde o pelo, mas não o 

vício” apresenta similaridades entre a ação de uma pessoa e a raposa que está centrada 

na malandragem. 

A segunda visão teórica é bem esclarecida em Muniz & colaboradores 

(2007) que enfoca a distinção entre os termos comparados. Segundo TOURANGEAU E 

STERNBERGUER (1982), a visão anômala é definida pelas semelhanças que não são 

óbvias entre o teor e o veículo. Nesse sentido, essa teoria define que a metáfora é 

interpretada em dois estágios. Primeiramente tenta-se a leitura literal; no segundo 
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estágio evocam-se regras para permitir a leitura da frase e a compreensão da metáfora. 

Na frase  “as pessoas que gastam muito não têm os pés no chão”, a leitura literal inicial 

é confusa e incompreensível, pois é complicado encontrar uma relação de similaridade 

entre “gastar muito” e “ pés no chão”. Assim, para a compreensão dessa metáfora, são 

necessárias regras que esclareçam a relação de similaridade entre “gastar muito” e “ pés 

no chão”.  

Na terceira visão teórica das metáforas, tanto o teor como o veículo têm a 

mesma importância, pois se concebe o mesmo grau. No exemplo, “homens são lobos” 

ambos são tidos como predadores e transmite-nos o sentido de competidores 

TOURANGEAU & STEMBERG (1982). 

Encontramos em EYSENCK & KEANE (1994) um processo de resolução 

de problemas muito próximo ao do que foi dito acima. Os autores consideram que as 

analogias são uma forma de resolução de problemas associados aos processos criativos, 

exatamente como a teoria das metáforas que também compreende que as analogias são 

partes integrantes da cognição dos sujeitos criativos. Os autores acima expressam: 

 

 Alguns autores propuseram que utilizamos nossas 

experiências anteriores que não são diretamente aplicáveis, mas que 

por analogias, são indiretamente aplicáveis. Por exemplo, o famoso 

trabalho de Koestler (1964) sobre o ato de criar examinou relatos 

sobre a criatividade em domínios distintos - inclusive na literatura, nas 

artes e na ciência – e propôs que a criatividade geralmente resulta da 

justaposição de dois conjuntos de idéias muito diferentes. Relatos de 

incidentes com vários indivíduos criativos sugerem que analogias 

profundas formam a base de soluções para problemas desconhecidos. 

Por exemplo, (...) Einstein realizou experiências sobre o pensamento 

baseado em analogias sobre pegar carona em cima de um facho de luz 

e viajar em elevadores” (Eysenck & Keane, 2004, p. 353).  

 

As analogias para esses autores estão entre as principais características 

cognitivas dos indivíduos criativos. Diversos autores compreendem que a capacidade 

que as pessoas encontram para resolver problemas está na utilização de seu 

conhecimento prévio, ainda que distantes aparentemente do problema em questão, 

porém com capacidade para “criar” um sentido metafórico com vista a deslumbrar uma 

solução.  

A maneira como as pessoas investem na solução de um determinado 

problema delata, por assim dizer, um processo cognitivo com certas características do 

processamento da informação. Isso significa que a criatividade, quando compreendida 

sob uma ótica cognitivista, deixa de ser meramente descritiva, como é o caso de 
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WALLA, quando apenas descreve os estágios, porém não aprofunda ou sugere 

explicações além da descritiva. 

As inúmeras teorias propostas até aqui talvez nos proporcionem a dimensão 

exata da complexidade dos estudos nesta área. No campo da criatividade, a tendência de 

atribuir aos sistemas sociais um valor perpassa por diversos estudos. De fato não há 

como negarmos que a criatividade não é produto apenas do seu criador, mas está, em 

parte, dependente das forças culturais e sociais, ou seja, os sistemas sociais estão 

infiltrados na criação. O ambiente sócio-histórico-cultural é capaz de legitimar ou não 

uma determinada criação. É, sem sombra de dúvida, uma visão predominantemente 

naturalista e não personalista da criação. Compreende que a criação acontece 

independentemente de alguém específico – um gênio –, e sim das forças sociais e do 

zeitgeist - espírito de uma época.   

ALENCAR (1986) comenta: 

 

“Em termos das características de um contexto social propício à 

criatividade, salienta-se a extensão em que as contribuições criativas de seu povo são 

bem aceitas e valorizadas, bem como a existência de condições que estimulem a 

inovação, a exploração de ideias e a criação de novos produtos”. ALENCAR, 1986, p. 

23). 

Atualmente, podemos dizer que a tendência dos sistemas teóricos que tratam 

da criatividade tem desenvolvido notoriamente um raciocínio multidimensional da 

criatividade, sem aprofundar, com tanta veemência, o indivíduo como o único 

responsável pelo seu ato criativo. Os primeiros estudos, apesar da importância no 

cenário literário da criatividade, ao buscarem apenas uma dimensão da criatividade, 

causaram polêmicas e desacordos entre os estudiosos. Guilford apostou no pensamento 

divergente como a principal característica do sujeito criativo. Entretanto, no pensamento 

lateral, BONO (1998), embora não houvesse desacordo em suas declarações, assim 

como em outras teorias similares e em outras dimensões tão importantes para a 

compreensão deste estudo, forçou os especialistas a compreender que a criatividade não 

era uma questão tão simples assim.  

Em prosseguimento ao aspecto teórico, encontraremos um esboço do 

entendimento da criatividade nos dias atuais. O enfoque multidimensional procura 

avaliar a criatividade num conjunto de atributos, itens e características que busca a 

compreensão de como a interação destas características são vitais para a manifestação 

dos processos criativos humanos. 
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ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL DA CRIATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

Representação da abordagem múltipla da criatividade em Lubart (2007) 

 

 

Como podemos observar no esquema acima, a criatividade é um processo 

complexo e visto sobre vários ângulos, influenciado por diversas variáveis e tendências. 

A visão romântica do gênio criativo parece não fazer muito sentido quando vemos que a 

criatividade é, antes de tudo, uma obra humana sujeita a diversas influências, tanto inter, 

quanto intrapsíquica, além, é claro, dos fatores ambientais a que estamos 

permanentemente submetidos. 

Certos de que podemos compreender os processos criativos dependentes das 

múltiplas influências, é lícito pensar sobre o impacto do ambiente sobre a expressão 

criativa, fato importante para o presente estudo. Tal fator nos obriga a voltarmos aos 
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diversos ambientes a que uma criança está sujeita e ao impacto na expressão criativa da 

mesma.  

O ambiente familiar parece apontar para situações mais ou menos propícias 

à expressão criativa. ROGERS (1995) defendia a ideia de ambiente apoiador e não 

crítico, para o estímulo de crianças mais criativas, apesar de obter achados posteriores 

que confirmassem essas hipóteses. Outros estudos investiram em posições contrárias às 

de Rogers e obtiveram, igualmente, resultados positivos quanto ao desenvolvimento da 

criatividade (OCHSE, 1990).  

MUMFORD E GUSTAFSON (1988) obtiveram alguns resultados 

interessantes sobre o ambiente familiar, embora fossem esperados. Lares com 

características repressoras assim como menos repressoras parecem não contribuir para o 

desenvolvimento da expressão criativa. Estes autores afirmam que ambientes propícios 

à expressão da criatividade são os ambientes mais estáveis, onde as crianças podem 

aprender. Ambientes com regras rígidas acarretariam a representação de um mundo 

estático para as crianças que asfixiam a criatividade delas. A estruturação familiar 

flexível parece apontar para um clima favorável para o desenvolvimento das 

potencialidades criativas de uma criança. 

A escola, por outro lado, também exerce um papel fundamental na vida 

criativa da criança. Sabemos que, de modo geral, as escolas são nutridas por um 

ambiente em que a atenção, a ordem e a disciplina são fundamentais para o seu 

funcionamento. Além disso, toda a organização de seu conhecimento acadêmico é 

voltada para a valorização da memória dos conteúdos e do pensamento convergente, ou 

seja, espera-se que a criança encontre uma resposta certa para seus problemas. Sabemos 

que estes princípios não são ambientes favoráveis para a criatividade, uma vez que 

impõem à criança normas rígidas e inflexíveis que a engessam numa concepção 

conteudista e de pouco risco, já que evitam a todo custo o insucesso de suas atividades. 

Apesar das diversas características normalmente condenáveis nestes 

ambientes para o fator da criatividade, a escola, principalmente na figura do professor, 

possui “janelas” de oportunidades para o desenvolvimento da criatividade infantil.     

COPLEY, 1999 apud Lubart (2007) flagrou em professores posturas 

convergentes à criatividade infantil:  

 

“Identificou certas características comuns aos professores que 

favoreciam a criatividade: eles encorajavam a aprendizagem 

independente, desenvolviam um ensino em cooperação, motivavam os 

estudantes a aprender os fatos a fim de adquirir as bases sólidas para o 

pensamento divergente, encorajavam o pensamento flexível, evitavam 

julgar as ideias dos estudantes antes que elas não tivessem sido 

consideradas, favoreciam a autoavaliação das ideias, ouviam 

seriamente as questões e sugestões dos estudantes, ofereciam as 
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oportunidades de trabalho com uma grande diversidade de material e 

de condições variadas, ajudavam os estudantes a ultrapassar 

frustrações e o malogro de modo que tivessem a coragem de 

prosseguir em direção a novas ideias”  

 

Uma pedagogia, apoiada em princípios construtivistas, também pode, na 

medida do possível, favorecer a ambientação criativa, haja vista que entende que a 

criança necessita interagir livremente com o objeto do conhecimento para construir 

esquemas baseados em sua própria experiência.  
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 6.2 Musicalização Infantil 

 

A música, em nossa cultura, possui um destaque curioso. Ao mesmo tempo 

em que assistimos a uma verdadeira avalanche de musicalidade em cada canto de nosso 

país, parece faltar, entre as pessoas de modo geral, um conhecimento mais esclarecido, 

quanto aos aspectos pedagógicos possíveis da educação musical. Para DESGRANGES, 

2003, “[...] a música é bastante difundida em nosso meio, temos um “marketing natural” 

para a música que automaticamente desperta nas pessoas o interesse por esta arte. Essa 

grande influência cria excelentes condições para que as pessoas, desde cedo, tenham 

algum tipo de identidade com a música. Ela é um meio fantástico de divulgação de 

nossa cultura e de hábitos, além de ser um promissor veículo educativo do mundo que 

amplia nosso conhecimento e nossa sensação de pertencimento.  

Cada país tem seu próprio modo de se relacionar e valorizar a música, 

porém alguns dão uma importância social relevante; enquanto outros podem 

compreendê-la como fenômeno religioso.  

JOLY (2003) apud DESGRANGES comenta: 

 

“Em países como os Estados Unidos há quase 100.000 professores de 

música nas escolas. A música é ensinada em quase todos os 

estabelecimentos primários e em 93% dos secundários. Na grande 

maioria das escolas há bandas marciais, orquestras e corais 

disponíveis para a participação dos estudantes. Mas, mesmo nesse 

ambiente promissor ainda há escolas que não ensinam música ou 

escolas que não dedicam tempo suficiente à disciplina” (JOLY 

(2003) apud DESGRANGES, p. 14-15). 

 

Apesar da valorização da música neste país ser evidente, ela ainda não 

ocorre de maneira homogênea. O mesmo ocorre em outros países. De qualquer forma, 

podemos compreender que a música é um fenômeno mundial digno de atenção. 

Ao contrário das demais artes em que o sujeito precisa ir ao encontro dela, a 

música está infiltrada em cada espaço social. Quando pensamos nas demais artes, 

verificamos que um sujeito, para apreciar uma arte plástica erudita, por exemplo, 

precisará se deslocar para os espaços apropriados – museus ou exposições –, a fim de 

buscar a compreensão desta linguagem artística. A música, no entanto, tem o mérito de 

acontecer, seja na fila de banco, seja na sala de espera dos consultórios. Mesmo a arte 

musical erudita, que poderíamos pensar estar circunscrita a teatros, na verdade ela 

acontece a qualquer momento e é acessível aos meios de comunicação. Na arte 

cinematográfica, a música incidental acontece de forma simbiótica com as cenas, 
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parecendo ser impossível imaginá-la destituída de música. Portanto, essa facilidade 

concebe à música uma penetração humana muito mais forte e influente. Esta 

abrangência, contudo, não se explica apenas pela facilidade de acesso. A relação 

subjetiva entre o ouvinte e a música descortina um universo íntimo que estabelece uma 

relação que é muito particular de cada ouvinte.  

 As pessoas sentem e entendem essa música de modo particular. E não há 

nada de errado em as pessoas sentirem prazer com a música, de acordo com seu próprio 

desejo. A arte musical é democrática por natureza; tudo é possível e aceitável nessa 

relação – música e ouvinte. Esse caráter subjetivo dessa relação pode nos dar a ilusão de 

que todos, de algum modo, sabem o que fazer com a música. As pessoas são levadas a 

expressarem livremente suas ideias a respeito de música e, muitas vezes, incorrem no 

erro de julgar apenas baseado em seu conhecimento. Esquecem que toda arte está sujeita 

a análises não apenas estéticas, mas científicas. Ao se referir à precariedade da arte e ao 

esforço para interpretá-la em seus significados, ALBORNOZ (2003) 

apudDESGRANGES afirma que é importante conferir-lhe um status mais digno através 

do “uso que dela é feita”. Nem sempre damos um tratamento mais digno à sua altura e, 

em termos educacionais, a situação não sinaliza de forma diferente.  

Mesmo que compreendamos que a música pareça ter algumas vantagens de 

abrangência face às disponibilidades de seu material, poderíamos pensar que tudo que 

se trata de música é mais simples, menos complicado e mais fácil de compreender em 

todos os seus segmentos. No entanto, a música, contraditoriamente como dito acima, 

quando pensada em termos educacionais, pode se tornar uma área espinhosa, já que nem 

todos possuem um entendimento na área da educação musical. Ao voltarmos para a 

musicalização infantil, essa questão pode tornar-se ainda mais complicada. 

 DESGRANGES (2003) comenta que as pessoas desconhecem o papel da 

educação musical, não sabem o seu verdadeiro papel. 

Muitas vezes, o professor precisa se posicionar para esclarecer o que de fato 

se pretende com uma criança tão pequenina estreitar relações com a música. Pode 

parecer estranho, mas musicalizar crianças em idades tão tenras está diretamente ligado 

ao acúmulo de conhecimento não apenas do desenvolvimento infantil, mas também da 

música utilizada como recurso didático.  

É aceito que sensibilizar criança musicalmente pode deixá-la mais 

competente para ouvir música; SACKS (2007),porém, pensa que a musicalização 

infantil se destina apenas a essa função, o que pode ser um grande erro. Além dos 

ganhos afetivos e lúdicos que essa criança possa vir a ter, as evidências de ganhos na 

área cognitiva são relações possíveis de serem estabelecidas atualmente. Este é outro 

universo que parece correr paralelo e que, ao mesmo tempo, parece não ter domínio 

público. Isso significa que as pessoas, de modo geral, estão apropriadas da ideia de que 

música é algo importante pelo significado cultural intrínseco na sua audiência. Música 

faz bem, é divertido e é um excelente meio de recreação. É possível que a musicalização 

na infância não tenha ainda um conhecimento que contemple o seu valor pedagógico 
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científico; todavia, existe uma realidade que, apesar dessa precariedade de 

conhecimentos, os adultos estão cada vez mais interessados em ver seus filhos 

relacionados com a música. No campo da educação musical voltada para a 

instrumentalização musical, é mais fácil compreendermos um entendimento maior das 

pessoas. Apesar de encontrarmos posições equivocadas através das quais pretendemos 

chegar com a criança e seu instrumento (torná-la um músico profissional ou apenas 

alguém versado em algum instrumento) à área da musicalização infantil, em que o 

público-alvo contempla crianças em idades bem menores, a confusão pode ser ainda 

maior, uma vez que o termo musicalização ou educação musical pode estar atrelado 

ao termo instrumentalização em que culturalmente somos induzidos a crer. 

Interessante observar que, apesar de aceitarmos a ideia de que ouvimos 

música desde muito cedo, podemos ter uma compreensão imediata sobre como 

podemos educar musicalmente bebês, sem que para isso devamos ensinar-lhes um 

instrumento. A razão disso pode estar em dois níveis. Em primeiro lugar, podemos usar 

o mesmo raciocínio da educação formal. Aceitamos a educação formal de nossos filhos 

somente a partir de uma determina idade, pois esperamos que a criança já tivesse 

alcançado maturidade em algumas áreas básicas de convívio social, por exemplo, uma 

mudança do egocentrismo para uma atitude relacional. A outra razão é porque talvez se 

acredite no fato de que a criança muito nova ainda não tem maturidade para escolher um 

instrumento. Assim, o simples fato de estar em contato com a música pode lhe ajudar a 

prepará-la para escolher futuramente um instrumento. Seja como for, mais uma vez a 

noção de música para crianças sinaliza a ideia de que ela precisa expressar a música 

pelo veículo do instrumento musical. 

A educação musical infantil não tem pretensões de criar músicos-mirins 

versados em instrumentos; é, antes de tudo, um processo que visa a aproximar a criança 

do universo sonoro que lhe proporcione uma vivência afetiva e social de acordo com 

seu desenvolvimento. É um tipo de educação em que a criança é preparada visando a 

sua interação com o mundo sonoro musical. Além dos aspectos lúdicos contidos nessa 

prática (a criança brinca, corre, dança e se expressa livremente), certamente existe um 

aspecto cognitivo importante que “sorrateiramente”, a cada prática musical, está sendo 

trabalhado e construído para o desenvolvimento da criança. Concentração, atenção, 

ordem, relação de objetos e socialização são alguns destes aspectos. 

BRÉSCIA (2003) expressa suas ideias a respeito da musicalização: 

É um processo de construção do conhecimento, que tem como 

objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade, senso rítmico, do 

prazer de ouvir música, da imaginação, memória, concentração, 

atenção, autodisciplina, do respeito ao próximo, da socialização e 

afetividade, também contribuindo para uma efetiva consciência 

corporal e de movimentação. (BRESCIA, 2003). 
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O conhecimento de uma criança provém, primeiramente, da experiência; 

assim, quanto maior a riqueza de interações, melhor será seu desenvolvimento 

intelectual. Ouvir, tocar, manusear, entrar em contato com estímulos sonoros favorece o 

desenvolvimento dos sentidos da criança e desenvolve sua acuidade auditiva. 

Todo trabalho a ser desenvolvido na educação infantil deve buscar a 

brincadeira musical que tenha em vista a existência da identificação natural da criança 

com a música. A atividade deve estar ligada à descoberta e à criatividade. A música 

talvez seja a arte que mais favorece as expressões criativas, justamente por estar ligada a 

outras expressões como, por exemplo, o corpo, e que proporcione às crianças a busca de 

relações imediatas com o som e seu mundo material. A música é uma arte abstrata, ou 

seja, ela existe aqui e agora, e somente no seu tempo de escuta. Não há nada material 

nela, a não ser as vibrações físicas, mas isso é o que menos importa para quem a 

aprecia. A imaginação é um aliado obrigatório para fazer sentido àquilo que ouvimos. A 

criança desde cedo se apoia em eventos externos para a sensibilização musical; desde o 

princípio ela dança, ouve histórias associadas ao som, imagina, relaxa e alegra-se diante 

do som, razão pela qual podemos dizer que sua imaginação se torna fértil e graciosa o 

tempo todo. 

Para que possamos ter uma ideia da  importância da musicalização para uma 

criança, é necessário que compreendamos a perspectiva da música em nossa própria 

história, desde a vida intrauterina. A música já faz parte de nossa natureza, e a criança 

parece manifestar desde cedo uma atenção especial para o mundo sonoro.  

 

O envolvimento das crianças com o universo sonoro começa antes do 

nascimento, pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um 

ambiente dos sons provocados pelo corpo da mãe, como o sangue que 

flui nas veias, a respiração e a movimentação dos intestinos. A voz 

materna também constitui material sonoro especial e referência afetiva 

para eles. (BRITO, 2003). 

 

Alguns estudos apontam (BICUDO, 2008) que os fetos possuem 

sensibilidade aguçada para os sons, e as vibrações intensas são percebidas pelos fetos 

em forma de movimentos na barriga na mãe. Bicudo (2008) apoiado nos estudos de 

FEIJÓ: 

“[...] observou as consequências da associação de um trecho 

musical apresentado durante doze minutos com relaxamento materno 

profundo. Esse mesmo trecho foi tocado em intervalos diferentes durante a 

gravidez. Feijó constatou que o feto respondia muito mais cedo a esta 

estimulação familiar e interpretou essa reação como uma antecipação do 

estado de conforto induzido pela estimulação materna. A vibração é o 

estímulo mais potente e é capaz de induzir mudanças na motilidade fetal, bem 

como na frequência dos batimentos cardíacos do feto, além de produzir 

reações aversivas. Vimos que os sons podem afetar e sensibilizar a criança 

desde a gestação”. (Feijó, apud Bicudo, 2008) 

 



35 

 

ESTHER (2003) ressalta a importância do desenvolvimento da música no 

desenvolvimento dos bebês. A autora entende que a musicalização, ao oferecer desafios 

tanto visuais quanto motores, favorece a sociabilidade e contribui para a aquisição da 

linguagem. Reforça igualmente a interação do vínculo da mãe com seu bebê, enquanto a 

musicalização se faz presente. A mesma autora, juntamente com outros autores 

importantes na área musical (BASTIAN (2005); SLOBODA (2008); MAFIOLETTI 

(2001),dedica-se à cognição humana e compreende que as lacunas nessa área 

necessitam ser mais bem estudadas através de pesquisas sérias no campo da 

musicalização. BASTIAN (2005) também acredita no potencial da música em escolares 

para o desenvolvimento da cognição e para maior produtividade. O autor dedicou 

extenso trabalho com escolares musicalizados, cujos resultados apontam para o aumento 

das aptidões e para o maior rendimento acadêmico.  A publicação de seu livro sobre 

essas pesquisas, na Alemanha, rendeu-lhe respeito e angariou para a música uma visão 

mais respeitosa de seu lugar na escola.  

BASTIAN (2005) não deixa dúvidas sobre a sua convicção na valorização 

da música implantada nas escolas e cujas razões não são nada sutis: 

 

[...] a música rende aos jovens mais inteligência, mais 

competência, acresce capacidade de concentração e diminui o 

potencial agressivo. Ficam mais socialmente criativos e sabem mais 

sobre si próprios.   

 

Como podemos ver, BASTIAN (2005) estudou vários domínios acadêmicos 

dos estudantes relacionados à música e nos diz que ela é a única disciplina que os 

alunos escutam na sala de aula. Apesar de seu indiscutível otimismo, ele não deixa de 

ressaltar a música como valor intrínseco e  critica quando professores a veem dentro de 

uma visão utilitarista. A tendência, nessa visão, é a música se tornar enfadonha e um 

peso para quem a pratica, pois assim ela deixa de lado todo o seu frescor lúdico quando 

colocada de forma utilitária.  

MAFFIOLETTI (2001) ressalta a musicalização como uma temática a qual 

devemos estar empenhados em discutir. A autora considera imensamente importante 

essa temática para a vida das pessoas e para a educação integral. Isso parece cada vez 

mais verdadeiro, na medida em que as pesquisas avançam e nos fornecem resultados 

animadores em relação aos benefícios que a música traz para a criança (ESTHER, 1988, 

2003, 2004; MAFIOLETTI, 2001; BASTIAN, 2005). 

Os benefícios cognitivos que a música alcança na vida das pessoas já foram 

demonstrados em vários artigos através de pesquisas. Esther salienta, num artigo 

bastante instigante intitulado Os múltiplos desenvolvimentos cognitivo-musicais e sua 

influência sobre a educação musical, as seguintes ideias: 

 

“Estudos a respeito da cognição musical revelam cada vez mais que 

há uma variedade bastante grande dos processos mentais nos 

indivíduos influenciando suas concepções e seus desempenhos 
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musicais. Esta influência chega a trazer efeitos visíveis até em nível 

do desenvolvimento musical nas pessoas” (ESTHER, 2004).  

 

 

Os processos cognitivos, mais uma vez, parecem despertar uma atração a 

mais nos estudos musicais, porque envolvem elementos de outras áreas, como a social, 

a cultural, a técnica e a estética e porque continuam sendo objetos de estudos. Talvez 

porque essas temáticas citadas acima, além das implicações estreitas com a música, 

prestam-se facilmente a exames mais diretos que envolvam essas dimensões com a arte 

musical. Ninguém, nos dias de hoje, conseguiria negar o valor social e cultural que a 

música exerce em nosso meio. Obviamente, esses fenômenos colocam-na em primeiro 

plano. Eles dão a ela uma importância que facilmente justifica a musicalização. A 

criança tem, principalmente a partir de PIAGET (1983), importância crucial na 

compreensão do desenvolvimento cognitivo humano. O “pedocentrismo”, aliado a 

sistemas teóricos consistentes a respeito da infância, deu-nos a possibilidade de 

investigarmos as áreas que melhor encontram eco na vida da criança. 

A musicalização na infância, portanto, presta-se muito à investigação 

científica, porque a música facilmente tem um apelo “experimental”, ao mesmo tempo 

em que prazeroso por parte da criança em qualquer idade. A palavra chave é o prazer, a 

satisfação, enfim, algo facilitador para uma integração sensorial. Por outro lado, 

PIAGET (1983) enfatizou, em seus estudos, a experiência como parte fundamental do 

desenvolvimento cognitivo.  

A educação musical talvez seja a melhor porta de entrada para a 

investigação cognitiva das crianças em processo de musicalização. Preparar 

musicalmente uma criança é “ensinar-lhe” algo do mundo sonoro. Isso significa que, 

por trás da musicalização existe, antes de qualquer coisa, uma pedagogia voltada para as 

necessidades do ofício. As diversas formas pedagógicas, nos dias de hoje, buscam, entre 

outras coisas, uma tomada de consciência do seu aprender por parte da criança. 

Visto dessa forma, até podemos pensar que a educação musical, seja em que 

idade tenha sido ministrada, teve sempre o cuidado de assistir o aluno e de compreendê-

lo nas suas necessidades internas, cognitivas e emocionais. Historicamente, porém, a 

educação sempre contou com as influências e tendências teóricas que enfatizam alguns 

aspectos em detrimento de outros.  

Dos anos 20 aos anos 60, aproximadamente, assistimos a uma 

protagonização das orientações comportamentalistas no ensino. O aprender se resumia a 

uma modificação comportamental frente ao objeto de ensino. Tal fato poderia ser 

medido, quantificado e presumido. As medidas métricas da modificação do sujeito, 

frente ao ensino davam-nos certa ilusão de que estávamos no comando da compreensão 

dos processos da aprendizagem. A insistência nos métodos de ensino de orientação 

comportamentalista e seu desenvolvimento até então garantia certa primazia em relação 

aos métodos introspeccionistas, isto é, um olhar para dentro do aluno. A negação dos 

processos internos, no entanto, ignorava, quase completamente, o entendimento de uma 

cognição capaz de gerar, não apenas comportamento, mas capaz de modificar o próprio 

comportamento. Uma educação planejada conforme modelos comportamentais deixava 
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o aluno apenas à mercê da manipulação ambiental. Portanto, repetir, repetir e repetir 

era tudo que se poderia fazer para se obter uma aprendizagem. É claro que, dito dessa 

maneira, poderíamos pensar que a educação planejada na visão comportamentalista se 

resumia a essa prática, o que não é inteiramente uma verdade. O que interessa, no 

momento, é compreendermos que os processos internos não eram valorizados como nos 

dias de hoje. Apesar da importância desses métodos na educação, mesmo que diante da 

avassaladora crítica de seus oposicionistas, a educação comportamental não conseguiu 

resistir à revolução cognitivista que, dentre outras coisas, defendia fundamentalmente  a 

capacidade de o sujeito representar cognitivamente o seu meio e não o fazer 

diretamente, uma vez que a cognição media a aprendizagem. Dessa forma, podemos 

dizer que o método comportamentalista na educação ficou sob suspeita de não ter sido 

capaz de compreender os processos de aprendizagem e que exclui do processo toda a 

complexidade do psiquismo, ou seja, dos processos internos. 

A educação musical também sofreu grande influência do paradigma 

comportamentalista. Não é incomum ainda encontrarmos escolas que pregam, de forma 

convicta, o modelo comportamental.  A educação musical talvez seja um dos segmentos 

que mais se presta a esse tipo de visão. A repetição automatizada, a mecanização e o 

rigorismo técnico expressam o relativo sucesso de músicos, para o orgulho de seus 

defensores. 

Ainda que a musicalização infantil possa ter conotação nesses moldes, ou 

seja, de inspiração comportamental, advindas de professores mais ingênuos ou de 

formação mais convencional, é impensável, nos dias de hoje, que ignoremos todo o 

esplendor dos processos cognitivos envolvidos na sensibilização dos sons musicais em 

crianças.   

A partir do momento em que as fronteiras dos processos internos foram 

abertas para estudos, não se parou mais, e autores que outrora já reivindicavam um lugar 

no mundo científico foram revisados e atualizados. É bem verdade que a hegemonia 

comportamental não significou uma proibição dos estudos cognitivos. PIAGET (1983), 

VYGOTSKY (1991) e muitos outros estudiosos já fomentavam a necessidade de um 

olhar mais acurado dos processos cognitivos. O que encontramos hoje é, talvez, uma 

riqueza muito maior de estudos que se proliferam dando um status à música nunca visto 

antes. Isso significa que atualmente diversas abordagens, áreas e metodologias são 

empregadas exaustivamente nos estudos musicais. MELLO, (2006).  

Os processos internos para a compreensão de uma educação são temáticas 

complexas e ainda não totalmente desvendadas, o que significa que os estudos da 

cognição estão, de algum modo, apenas começando. Na música em especial, dada a 

natureza dos sons, a variedade dos processos internos é bastante expressiva. 

 

Parece notório que a musicalização das pessoas precisa ser encarada como 

um fenômeno altamente complexo, cuja existência de múltiplos fatores cognitivos 

fazem desse ensino uma atividade que deve ser amparada em estudos consistentes 

capazes de dar conta dessas variáveis.   

Cada criança é única, com seu próprio universo interno. Em razão de sua 

aproximação com o universo sonoro, a criança deve ser encarada com características 
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ímpares. A forma como as crianças concebem e estruturam psiquicamente a música 

pode revelar peculiaridades que esclarecem caminhos possíveis de apropriação do som 

musical (BEYER, 1988).  Esses caminhos dependem de um olhar mais aguçado, seja 

por parte do educador ou pesquisador, que nos permite não apenas identificar, mas 

promover possibilidades pedagógicas mais ricas e diversificadas na arte-educação. 

Edgar Willems, eminente músico e professor autodidata, teve o mérito de 

direcionar, através de seu método de educação musical, o interesse e o cuidado de 

ensinar crianças, levando em conta certas carasterísticas da própria criança. Entre outras 

questões, já naquela época, primeira metade do século XX, pregava que a educação 

musical deveria ser o meio para  o desenvolvimento integral do ser humano. Acreditava 

que o início da educação musical era de extrema importância. Por isso, quando 

introduzida de forma adequada e bem estabelecida, o desenvolvimento posterior seguia 

um percurso de acordo com as  «  leis da vida ».  Willens chegou a traçar fases 

cronológicas da criança para cada atividade musical. Obviamente que muita coisa já se 

escreveu depois de Willens, mas seus estudos revelam uma preocupação genuína que 

merece nossa atenção para a compreensão mais abrangente da uma educação  musical 

infantil. 

    

Apesar da cientifização da música, no campo da musicalização infantil em 

especial, o ganho que as crianças podem obter, além das estudadas acima, é o caráter 

prazeroso e social da música. 

 

A criança é um ser „brincante‟ e, brincando, faz  música, pois assim se 

relaciona com o mundo que descobre a cada dia. Fazendo música, ela, 

metaforicamente, „transforma-se em sons‟, num permanente exercício: 

receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, „descobre 

instrumentos‟, inventa e improvisa sons melódicos e ritmos e ouve 

com prazer a música de todos os povos. (Brito, 2003). 

 

 

Portanto, podemos compreender que a musicalização deve ser encarada 

como uma continuidade de um modo como a criança passa a perceber o mundo. Assim, 

não é à toa que a música, à medida que a criança desenvolve sua sensibilidade, tem uma 

função lúdica, isto é, uma verdadeira extensão de sua vida, quando o brincar se 

confunde com o cantar. 
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6.3 Cérebros criativos e a Cognição humana 

 

Os estudos do cérebro têm sido extensivos nas últimas décadas. Assistimos, 

a cada ano, a uma proliferação, não apenas de pesquisas nesta área, mas de um grande 

interesse por parte da sociedade de modo geral. Esse interesse reflete não somente uma 

tendência voltada para a novidade, mas principalmente porque os estudos do cérebro 

vêm instigando questões sobre diversas áreas. 

 A educação, por exemplo, tem sido amplamente discutida. Os 

conhecimentos gerados pela neurociência, de certa forma, questionam algumas posturas 

teóricas de aprendizagem, demonstrando-nos diversas possibilidades de caminhos mais 

otimizados para se aprender. Apesar de ainda assistirmos a dados científicos mais 

consistentes em algumas áreas da neurociência em detrimento de outras, trata-se de um 

ramo científico de caráter revolucionário quando estamos sendo obrigados a rever 

posturas teóricas e modos de pensarmos nosso conhecimento. 

O estudo do cérebro é comandado pelas neurociências; portanto, faz-se 

necessário que compreendamos o que é essa nova ciência. A neurociência estende-se 

em três grandes áreas: a neurofisiologia, a neuroanatomia e a neuropsicologia. 

A neurofisiologia tem como pretensão estudar as funções do sistema 

nervoso. Para que esse sistema seja estudado e compreendido, utilizam-se normalmente  

eletrodos como forma de estimular células nervosas com o objetivo de conhecer o seu 

funcionamento. A neuroanatomia, por sua vez, enfoca a estrutura do sistema nervoso e 

pode envolver a dissecação dessas estruturas. Já a neuropisologia, área que reflete maior 

proximidade deste projeto, está voltada para a relação entre as funções mentais e 

cerebrais. Seu objetivo está na compreensão das funções psicológicas relacionadas com 

áreas específicas do cérebro. Esses estudos são importantes em áreas como a música. É 

lícito informar que o desenvolvimento das neurociências contou com ferramentas de 

investigações que proporcionaram, nas últimas décadas, que entendamos melhor o 

funcionamento cerebral. O surgimento de exames mais eficientes e precisos trouxe à luz 

um cérebro bem mais dinâmico do que se acreditava ser. 

 

[...] com a ajuda de novas tecnologias, os cientistas dispõem, também, de 

numerosas maneiras de estudar os cérebros de vivos. Métodos que foram criados para não serem 

invasivos. A ressonância magnética (MRI) deu aos neurocientistas uma visão muito mais 

detalhada do cérebro do que era anteriormente possível se conseguir; uma tecnologia 

relacionada, conhecida como ressonância magnética funcional, oferece novos enfoques sobre 

como o cérebro funciona. Talvez o mais notável avanço na representação do cérebro, 

recentemente, tenha sido a tomografia por emissão de pósitrons, ou PET. Esta permite aos 

cientistas não só observar a estrutura do cérebro com riquezas de detalhes, mas também gravar e 

medir com precisão considerável os níveis de atividades das diferentes partes do cérebro. 

(SHORE, 2000, p.23-24). 
 

Como podemos observar, o uso desses instrumentos garantiu, para essa ciência, 

pesquisas que pudessem estudar o cérebro humano no momento em que interagia em 

diversas atividades em tempo real. Antigamente, quando não se contava com essas 

novas tecnologias, os estudos do cérebro eram invasivos e desconfortáveis como 
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cirurgias ou estudos pós-morte. Evidentemente que essas antigas técnicas, embora 

importantes para a época, produziam conclusões limitadas e de pouco alcance. 

Podemos dizer que muito do que já se falou sobre o cérebro, já não 

corresponde mais ao que os cientistas têm encontrado atualmente. A velha concepção de 

inteligência é um belo exemplo. Hoje se sabe que ela não é um produto acabado 

advindo de nossa carga genética, mas sim algo que pode ser adquirido e ampliado, que 

depende do ambiente em que estamos inseridos. Era um erro retratado pela ideia de que 

nosso cérebro era dependente, quase com exclusividade, dos genes herdados desde o 

nosso nascimento. A velha dicotomia entre ambiente e natureza também perdeu força 

nos últimos anos. 

 

 “Dentre os primatas, somente o cérebro humano vem ao mundo em 

estado tão inacabado. Realmente, nos humanos, a grande 

preponderância de desenvolvimento cerebral ocorre fora do ventre 

materno. Em uma extensão maior do que nas outras espécies, os 

cérebros humanos são dependentes de dados ambientais. Mas a 

experiência não começa no nascimento. Um conjunto crescente de 

evidências (de estudo de humanos) confirma que, mesmo antes do 

nascimento, o desenvolvimento cerebral e o aprendizado da percepção 

são afetados pela experiência, incluindo áreas sensoriais e motoras de 

um feto” (Shore, 2000, 34). 

 

 

Tudo indica que o cérebro vem ao mundo para ser completado pelo 

ambiente. A natureza também tem seu papel, mas não é exclusivo, uma vez que nosso 

cérebro tem uma capacidade de se reconfigurar, considerando as influências externas 

que ele recebe. GREENSPAN (1997) nos fala de uma dança elaborada entre a biologia 

e o ambiente. São questões controversas ainda, mas que talvez, em pouco tempo, não 

mais teremos tantas refutações nesta área. Evidentemente que as descobertas não se 

encerram por aí, pois conceitos como neurogenia, plasticidade cerebral, janelas 

maturacionais, períodos preciosos são apenas alguns dos novos conceitos 

revolucionários nos estudos de nosso cérebro.       

Entre os diversos assuntos abordados pela neurociência, a música se tornou 

uma espécie de prima-dona dos estudos neurocientíficos. ZATORRE (2003) comenta 

que a música é vista como o alimento da neurociência. Isso significa que a arte tem 

dado condições de desvendarmos algumas funções cerebrais importantes na apreciação 

de obras artísticas. Comumente, estudar a arte sob o ângulo da ciência nunca foi uma 

tarefa muito fácil, porque esse segmento humano parecia estar melhor nas mãos de 

poetas e de críticos em arte. No entanto, os estudos têm-nos mostrado a possibilidade de 

compreendermos o funcionamento de nosso cérebro enquanto escutamos ou estudamos 

música (SACKS, 2007; ZATORRE, 2003). 

 A tentativa de se mapear áreas específicas do cérebro enquanto se toca um 

instrumento ou se aprecia uma música é apenas um dos exemplos das inúmeras 

possibilidades desses estudos. 
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O método de estudo na neuropsicologia abrange principalmente paciente 

que apresenta lesão cerebral, uma vez que esse paciente pode apresentar um padrão de 

funcionamento que delata déficits cognitivos que geram pistas para a compreensão do 

funcionamento normal. 

O estudo da criatividade relacionada ao cérebro é recente, embora já 

existissem, na década de 70, tentativas corajosas de compreender a criatividade sob o 

ponto de vista cerebral. É importante ressaltar, entretanto, que tais conhecimentos, para 

a época, não possuíam a riqueza e dados empíricos de nossos dias. De qualquer forma, 

retratavam o desenvolvimento incessante por respostas a respeito do nosso 

funcionamento cerebral. O conhecimento que hoje temos do nosso cérebro, por 

exemplo, já possui uma distância bem considerável do que tínhamos há 30 ou 40 anos. 

  Inicialmente buscou-se compreender a criatividade relacionada ao papel 

dos hemisférios cerebrais. Essa visão “localizacionista” foi um importante momento dos 

estudos iniciais dos neurologistas que buscavam compreender as funções básicas do 

cérebro. Pierre Paul Broca (1824-1880), por exemplo, realizou uma importante 

descoberta da área da fala quando ficou conhecida como “área de Broca”. Estudos, 

como os de Broca, talvez tenham nos despertado para uma visão do cérebro como 

possuidor de áreas responsáveis por funções em determinadas regiões cerebrais. 

Entendia-se que cada hemisfério era possuidor de especificidades e quase sempre de 

forma estanque.  

O hemisfério esquerdo tinha a responsabilidade de responder pelas 

habilidades verbais, analíticas e lógicas, raciocínio matemático, compreensão linguística 

entre outras; já o hemisfério direito, por sua vez, responderia pela percepção, pela 

capacidade de síntese, pelas relações espaciais, pela compreensão musical e outras 

demais funções.  

No plano da criatividade, aceita-se que a presença da intuição e o uso de 

metáforas sejam ferramentas presentes na capacidade criativa do sujeito. Dessa forma, 

durante muito tempo, a criatividade artística foi concebida como uma área 

exclusivamente sob a batuta do hemisfério direito, uma vez que suas funções 

contemplavam essas habilidades. 

Dentro de uma concepção experimentalista, foram levadas a cabo algumas 

experiências que utilizaram principalmente pacientes submetidos a cirurgias ( 

BLAKESLEE, 1980) . Entre essas experiências, foi observado que pacientes que 

tiveram um dos hemisférios cerebrais retirados por meio de cirurgias, mais 

especificamente o direito, apresentavam linguagem adequada e boa compreensão das 

palavras. Todavia, perdiam a capacidade de insight e imaginação e tornavam-se 

incapazes de usarem metáforas e de abstrações. Além disso, perdiam também a 

capacidade de compreender o tom emocional da voz e a inflexão. 

Outras pesquisas buscavam estimular outro hemisfério para ver qual seria o 

seu desempenho em termos de criatividade (ALENCAR, 1986). Por meio dessas 

pesquisas, podemos ver a insistência dos estudiosos em tentar definir a importância de 

um dos hemisférios como o principal “lado do cérebro” pelo qual se responderia melhor 

aos processos criativos. ALENCAR (1986) expõe-nos a riqueza das pesquisas utilizadas 

nesta época, década de 70,  principalmente: 
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“ Vários estudos têm sido feitos[...]Em um deles, desenvolvido por Torrance e 

Mourad (1981) apudALENCAR( 1996), estudantes universitários foram  inicialmente 

classificados através de um instrumento desenvolvido por Torrance e colaboradores, de acordo 

com a sua  hemisferidade  ou estilo de processamento de informação, em sujeitos com estilos de 

processamento de informação direto, esquerdo ou integrado. Estes sujeitos também 

responderam a uma série de testes de pensamento criativo. Neste estudo, foi observado que os 

sujeitos classificados como tendo um estilo de processamento de informação do hemisfério 

esquerdo obtiveram resultados inferiores àqueles apresentados pelos outros dois grupos nos 

testes de pensamento criativo, bem como em medida de personalidade associada ao 

comportamento criativo. (ALENCAR, 1986, P. 29) 

 

Esses estudos revelam algumas pistas, ainda que incipientes, sobre os 

processos criativos no cérebro. A ideia inicial de se apresentarem pistas hemisféricas na 

produção criativa parecia confusa e não conclusiva. Evidenciou ser uma área muito 

complicada para ser pesquisada. ALENCAR (1986), em uma postura mais cuidadosa, 

alertava para a necessidade de se buscarem mais estudos empíricos nessa área para se 

estabelecerem conclusões confiáveis quanto a questões relacionadas aos processos 

criativos e à hemisferidade cerebral. À medida que os estudos avançavam, não foi mais 

possível sustentar a teoria do localizacionismo, isto é, a tentativa de se 

responsabilizarem os hemisférios cerebrais a especificidades de determinadas funções. 

ROTTA, 2006) esclarece esses novos achados:  
 

“ Houve uma tentativa de dividir as funções corticais, como se 

estivessem totalmente estanques, sem comunicação entre si. Tal 

tentativa não se sustentou ao longo dos anos. Atualmente se admite 

que existe uma lateralização bem- definida para as funções mais 

antigas, como, por exemplo, a motricidade.  

Em contrapartida, para as funções mais complexas, tais como a 

linguagem, o que existe não é uma pura e simples lateralização. 

Ambos os hemisférios atuam juntos, mas existe o que chamamos de 

dominância hemisférica, ou seja, um trabalha melhor com certos 

aspectos daquela função enquanto que o outro trabalha melhor com 

outros aspectos da mesma função. (ROTTA, 2006). 

 

Embora, hoje em dia, a hemisferidade já não seja levada a sério, ainda assim 

acredita-se que ambos os hemisférios, graças às inúmeras terminações nervosas entre 

eles, tenham mais cumplicidade que especificidade. Os estudos cada vez mais 

demonstram a complexidade de nosso funcionamento cerebral. 

Os processos criativos no cérebro não poderiam ser diferentes aos achados 

mais modernos.  A complexidade do funcionamento cerebral não nos deixa dúvidas de 

que diversas partes do cérebro são requisitadas quando a criatividade está em jogo.  

Sob o ponto de vista cerebral, faz-se necessário compreendermos o que 

entendemos por criatividade, para podermos relacionar os sistemas que julgamos 

importantes, a fim de que a criatividade surja no contexto criador. Modernamente 
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concebe-se a criatividade como uma questão multifatorial. Isso significa que diversos 

sistemas estão em jogo para que tenhamos um ato criativo. Processos cognitivos, 

emocionais, conativos e ambientais representam um somatório de aspectos que 

julgamos importantes no fenômeno criativo. Os processos de aprendizagem parecem 

estar presentes na capacidade criativa, isto porque, à medida que criamos algo, estamos 

aprendendo sobre o que foi criado. 

Em termos de estruturas do nosso cérebro, os hemisférios cerebrais possuem 

uma participação nobre, mas isso não significa que outras áreas não estejam sendo 

utilizadas. ROTTA (2006) nos esclarece: 

 

 

Dentre as estruturas nervosas, alguém poderia imaginar que só os 

hemisférios cerebrais participam do processo de aprendizado. 

Contudo, isso não é uma verdade total[...]Por exemplo, a atenção, pré 

-requisito dos mais primordiais para que se dê a aprendizagem, não 

depende só dos hemisférios cerebrais. Depende de uma complexa 

interação entre estruturas do tronco encefálico e suas conexões com o 

córtex frontal. Desde o ponto de vista ontogenético, um dos primeiros 

sistemas a completar seu ciclo maturacional é justamente o da 

atenção. (ROTTA, 2006). 
 

 

Rotta (2006) e Oliveira (2005) mais uma vez desfazem a velha tradição 

localizacionista das funções. Esse espraiamento de uma determinada função cerebral 

não para por aí.  Admite-se que o cerebelo, antes visto como uma estrutura basicamente 

que exerce função apenas motora e de equilíbrio, esteja presente na aprendizagem, pois 

ela se encontra associada à manutenção dos aspectos atencionais, linguagem e outras 

funções superiores. 

A descoberta de um cerebelo mais ativo e participativo deu aos cientistas do 

cérebro maior entendimento dos processos envolvidos no ato de aprender. Por exemplo, 

de simples ato motor, passou a ser um coadjuvante de peso em várias funções cerebrais. 

OLIVEIRA,2005, nos esclarece a respeito do cerebelo. 

 

 Mais uma vez, “o uso faz o órgão” e determinadas atividades 

aumentam a capacidade cerebelar e suas funções: um atleta, por 

exemplo, que precisa calcular força, distância, pressão e lugar 

adequado para lançar a bola, terá suas atividades cerebelares muito 

desenvolvidas, assim como um artesão capaz de realizar esculturas em 

um grão de arroz, terá seu cerebelo bem mais capaz. 

Para um órgão nervoso que era uma incógnita funcional, sendo 

chamado de área silenciosa, a ciência descobriu muitas e importantes 

funções. Como dizem os fisiologistas: “ o cerebelo falava, nós é que 

não sabíamos ouvi-lo”. (OLIVEIRA, 2005, p. 62). 

  

O ato criativo subentende uma nova reestruturação perceptiva de um dado 

objeto. Para que haja posterior transmissão do dado criativo, é preciso haver uma 
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aprendizagem do novo conhecimento criado, ou seja, é necessário que exista uma 

compreensão do que exatamente queremos comunicar da novidade. Assim, os processos 

de aprendizagem estão inclusos nesse fenômeno. Sob o ponto de vista do cérebro, os 

mecanismos da aprendizagem parecem ser tão complexos quanto o próprio fenômeno 

da criatividade. 

De qualquer forma, admite-se que a aprendizagem seja uma ferramenta 

necessária para a criatividade. O sujeito faz relações e, perceptivamente, busca um 

“olhar” original para o mesmo objeto, amplia sua cognição e flexibiliza seu 

conhecimento, a fim de que permita uma novidade. Essa novidade não faz, 

necessariamente, parte das grandes inovações mundiais. Aprender a resolver problemas, 

por menores que sejam, implica  novo arranjo que leva à criação de uma solução. Toda 

essa complexidade acontece no cérebro. Aprender e criar, no entanto, não é um fato 

puramente cerebral, pois sabemos que o meio é preponderante para condução desse 

aprender. 

 

[...] como os humanos se desenvolvem e aprendem depende, crítica e 

continuamente, da interação entre natureza (a herança genética de um 

indivíduo) e criação  (a nutrição, o meio,o cuidado, a estimulação e os 

ensinamentos que lhe são fornecidos ou não). Os papéis da natureza e 

da criação, em determinar a inteligência e a resistência emocional, não 

deveriam ser pesados quantitativamente; fatores genéticos e 

ambientais têm uma interação mais dinâmica, qualitativa, que não 

pode ser reduzida a uma simples equação. Ambos os fatores são 

cruciais. Novos conhecimentos sobre o desenvolvimento cerebral 

deveriam acabar com o debate “natureza ou criação” de uma vez por 

todas (Shore, 2000, p.40). 

 

 Contudo, admite-se que muitas funções, sejam elas fisiológica, 

neuroquímica, estruturais, moleculares, genéticas, estejam relacionados com esses 

fenômenos. 

Outra área que merece destaque dentro da criatividade é a compreensão dos 

processos do conhecimento, uma vez que a criatividade depende de nosso banco de 

dados como forma de criar analogias para a resolução de problemas. 

Dentro da fisiologia do cérebro, o conhecimento ou gnosias fazem parte das 

funções corticais. A gnosia constitui uma elaboração perceptiva de natureza complexa 

na qual encontramos a participação de uma abrangência maior da área cortical. As 

funções gnósicas não ocorrem isoladamente no cérebro; as funções cerebrais motoras 

também estão presentes. A essa complexidade de ligações AJURUAGUERRA E 

HÁCAEN (1960) deram o nome de funções practognósicas, justamente para enfatizar a 

complexidade desses processos gnósicos. 

A linguagem estaria entre as funções nobres advindas da gnosia. Esse 

atributo humano - linguagem - teve um desenvolvimento ímpar para a espécie humana, 

haja vista que lhe confere uma peculiaridade importante ao desenvolvimento da escala 

evolutiva. Fisiologicamente, podemos entender a formação do conhecimento (gnosia) 

do seguinte modo: 
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 A integração das percepções e gnosias ocorrem no córtex cerebral, na 

segunda unidade funcional de Luria, responsável pela recepção, 

análise e armazenamento da informação. 

A informação é captada pelos órgãos dos sentidos, é transmitida até as 

áreas primárias do córtex cerebral e dirige-se para as áreas 

secundárias, nas quais se transforma em percepção e ganha 

significado. Este processo se realiza nas áreas terciárias, a que chegam 

as informações dos outros órgãos dos sentidos” (Rotta, 2006). 

 

 

Podemos compreender que o significado se constrói no cérebro, a partir de 

uma percepção externa advinda dos órgãos dos sentidos. No entanto, toda percepção 

externa só existe construída no sujeito. Isso significa que ela não é pura, como se a 

realidade estivesse fora do cérebro independente do sujeito. O significado disso é uma 

cognição ativa e não passiva diante das percepções advindas dos órgãos dos sentidos. A 

percepção do sujeito depende da sua cognição. Existem pesquisas suficientes que nos 

asseguram que a realidade externa é dependente da construção representacional que os 

sujeitos elaboram a partir de um dado externo (Eysenck & Keane, 1994, 2007). 

                   Os primeiros estudos dos psicólogos cognitivistas do processamento da 

informação indicavam uma cognição um pouco diferente do que hoje concebemos. 

Inicialmente se concebia a cognição como um gerenciador de processamento que 

comportasse uma série sequencial de estágios que advém do estímulo sensorial obtido. 

Essas ideias sofreram influências principalmente a partir dos estudos de BROADBENT 

(apudEYSENCK, 1994) no final da década de 50. Inicialmente esse autor priorizava a 

cognição e uma forma unidirecional. A cognição vista desta forma impregnava uma 

simplicidade que transparecia uma linearidade que limitava as explicações a respeito de 

muitas questões sobre o funcionamento cognitivo. Por exemplo, pensar que a cognição 

apenas processa a partir de estímulos externos não daria suporte para compreendermos 

os processos de criatividade, resolução de problemas, aspectos atencionais, entre outros. 

A complexidade da cognição humana nos instiga para além dessas visões sequenciais e 

passionais. 

 

Um pequeno problema referente a esta abordagem teórica é que ela 

não consegue acomodar facilmente algumas das atividades cognitivas 

fundamentais como o pensamento e a resolução de problemas[..].Uma 

dificuldade muito mais significativa é que o modelo de estágios 

sequenciais é uma simplificação excessiva e grosseira, que é 

comprovadamente errada. Em especial, o modelo aparentemente 

presume de forma errada que os estímulos se impõem sobre um 

organismo inativo e não preparado. Na realidade, mesmo sendo o 

processamento afetado de forma substancial pela natureza do 

estímulo, é também afetado de forma crucial pelas experiências 

passadas, expectativas, etc., do indivíduo. (Eysenck, 1994).  
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A cognição é ativa e capaz de transformar as informações, levando-se em 

consideração o conhecimento prévio que temos armazenado em nossa memória 

explicativa. A cognição se processa no cérebro. Embora as informações sejam 

reconhecidas graças ao nosso sistema sensorial, ela flui no sistema cognitivo. É 

importante reconhecermos que todo este aparato cognitivo, reconhecidamente 

complexo, está apoiado por um substrato neurológico.  

Se aceitarmos uma cognição ativa e autônoma, isso estará diretamente 

associado a um cérebro também ativo e criativo, pois toda representação é um ato 

criativo, porque “representar é sempre distorcer” (CAMINHA, 2003) e agregar 

elementos novos advindos de nossas experiências. 

Sob o ponto de vista cerebral, o cérebro busca novos padrões perceptivos. 

No entanto, para que esses novos padrões aconteçam, é preciso que, além dos aparatos 

perceptivos advindos de fontes tanto do meio externo como do interno, a intenção e a 

autonomia se façam presentes. A ação intencional é fundamental para a busca desses 

novos padrões perceptuais. A criatividade seria um conjunto de ações cerebrais que não 

estariam privilegiados em locais específicos. O papel das emoções é crucial na esfera 

criativa, uma vez que os processos motivacionais são vistos por autores da criatividade 

como um fator presente nos atos criativos (LUBART, 2007). 

Se compreendermos que o córtex cerebral, parte nobre do cérebro composta 

por neurônios e corpos celulares, normalmente é visto como prova da evolução do 

homem em relação às espécies, não será possível atribuir a ele somente 

responsabilidades racionais. A sua circunvolução atinge áreas responsáveis por nossas 

emoções. 

 

[...] devido às circunvoluções, o córtex também atinge a região interna do cérebro, 

constituindo o chamado „córtex límbico‟ que está associado às emoções e ao comportamento, 

por sua vizinhança com o sistema límbico. (Oliveira, 2005). 

 

Tratar a criatividade sob o ponto de vista cerebral, portanto, é não 

limitarmos a especificidade do cérebro, mas compreendermos que ele expressa uma 

complexa interação que envolve não apenas condições racionais, mas emocionais. Tal 

visão, sob o ponto de vista neurocientífico, converge com as principais teorias atuais da 

criatividade. 
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7. Medidas da criatividade 

 

A criatividade, enquanto fenômeno mensurável, é uma questão polêmica 

que não tem conquistado a unanimidade de seus estudiosos. Contudo, uma vez que o 

pontapé inicial dos estudos que versam sobre a criatividade foi dado, a busca de uma 

mensuração é legítima e cabível para uma temática que pretende ser passível de  

pesquisa, como é atualmente a criatividade.  

Apesar das inúmeras objeções, as tentativas de se criarem testes validados 

com o mesmo rigor psicométrico não pararam desde o início dos estudos sobre 

criatividade. GUILFORD, já na década de 50 (apudWECHSLER, 2004), teve o mérito 

de testar o pensamento divergente em pessoas potencialmente criativas. TORRANCE 

(1996), no entanto, parece ter sido um dos primeiros estudiosos na área de medidas da 

criatividade que se preocupou com a precisão de seus resultados. De fato podemos 

constatar que seu teste intitulado Pensando criativamente com figuras e 

pensando criativamente com palavras tem conquistado respeito entre os 

estudiosos do mundo inteiro ( WECHSLER, 1996). Em nosso país, especificamente, o 

referido teste recebeu uma adaptação para a realidade brasileira, graças à notoriedade 

que esse teste tem em vários lugares do mundo. A razão para esta credibilidade é dada 

pelo fato de o autor ter criado um teste com uma amplitude capaz de abarcar itens que 

vão além dos testes tradicionais, que via de regra apenas  priorizavam principalmente a 

variável cognitiva.   

A grande questão é sobre a possibilidade ou não de se medir algo tão 

multifacetado como é a criatividade. Quando visualizamos rapidamente a amplitude 

dessa temática, parece ser frustrante qualquer tentativa de se medir a criatividade em 

sujeitos. O problema, porém, parece estar muito mais baseado na forma como 

entendemos a criatividade do que na possibilidade ou não de medi-la. LUBART (2007) 

nos dá um panorama sobre a realidade das medidas em criatividade do seguinte modo: 

 

“Estudar cientificamente a criatividade necessita da construção de instrumento de 

avaliação sensível, fidedigno e válido. A sensibilidade significa que o instrumento de medida 

discrimina bem os indivíduos sobre a dimensão que se mede, e não qual é sensível aos 

diferentes graus de criatividade. A fidelidade indica que o instrumento de medida avalia com 

precisão a dimensão da criatividade e não está, portanto, maculado de erros. A validade 

significa que esse mesmo instrumento mede bem a criatividade – e somente a criatividade – e 

não um outro fenômeno. 

Ao olhar a literatura dedicada a essa área, podemos considerar vários instrumentos 

de avaliação que diferem tanto em sua forma como em seu princípio. Assim, existem escalas de 

personalidade, questionários de atividades criativas, tarefas cognitivas, avaliações consensuais 

de criatividade.” (LUBART (2007, p. 33).   
  

LUBART (2007) nos deixa claro que a medição da criatividade tem se 

proliferado enormemente. Inúmeros e variados instrumentos têm enriquecido a 

literatura. À medida que os estudos sobre criatividade têm demonstrado avanços, cria-se 

a necessidade de buscarmos parâmetros  confiáveis de medidas.    
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Para uma compreensão mais ampla dos problemas de medidas adotadas para 

a testagem da criatividade, faz-se necessária uma rápida revisão dos estudos dessas 

medidas propriamente ditas. 

 A medição da criatividade, assim como em outras dimensões psicológicas 

do ser humano, pode ser estudada basicamente de duas formas. A primeira é a busca de 

instrumentos de medida que respondem adequadamente às exigências científicas da 

psicometria. São os aspectos quantitativos da medida da criatividade. Já existem 

instrumentos validados nesse sentido (TORRANCE, 1996). A maioria dos instrumentos 

objetiva uma forma geral da criatividade ou alguma especificidade. A forma geral da 

criatividade talvez possua o demérito de se confrontar com os mesmos problemas 

identificados com os testes  de inteligência. Desde a sua utilização, nas primeiras 

décadas do século XX, por Binet e colaboradores, os testes de inteligência foram 

atacados por desconsiderar expressões e habilidades de inteligência fora dos critérios 

contemplados no teste. Ao atribuirmos um Fator Geral, estamos correndo o risco de 

perdermos a riqueza de detalhes e especificidades que o teste, por sua limitação, não é 

capaz de detectar. A área da criatividade expressa uma variedade de nuances que o 

conhecimento dos detalhes certamente nos fará compreender melhor esse fenômeno. 

Alguns testes visam a buscar alguns pontos específicos da criatividade. No 

campo da cognição, o pensamento divergente é um deles. Aliás, grande parte dos testes 

tem se dedicado extensivamente ao pensamento divergente; temos em Guilford seu 

principal defensor (WECHSLER, 2004). No entanto, o pensamento divergente não é a 

única variável expressiva encontrada em pessoas criativas. Ao contrário, ele é uma 

característica dentre muitas outras existentes. Um teste que apenas busca essa dimensão 

das pessoas criativas corre o grande risco de desconsiderar muitas outras variáveis que 

também concorrem em grau de importância junto aos criativos. Emoção, personalidade, 

aspectos sociais e ambientais são apenas algumas dessas variáveis. Até agora foram 

abordados os aspectos quantitativos e suas possibilidades de medida. Esta seria, pois, a 

primeira forma de avaliação. 

  Passemos, então, à segunda forma de se avaliar a criatividade que são os 

métodos  qualitativos. Neste caso, priorizam critérios de avaliação em que os dados 

subjetivos são valorizados. Entrevistas, questionários abertos, narrativas, depoimentos, 

estudos de caso são alguns desses exemplos. Por nos proporcionarem colher uma 

riqueza maior de dados e de materiais que podem ser úteis para a elaboração de uma 

dada teoria, encontramos o mérito dessa forma de avaliação. O procedimento para 

compreendermos o fenômeno estudado não é o estatístico. É-nos proposto maior 

aprofundamento que vise a buscar um entendimento baseado em descrições, 

interpretações e comparações. 

Em princípio, quando analisamos a criatividade, poderemos ser levados a  

pensar que seu estudo, dada a sua natureza multifacetada e não-linear, teria grandes 

chances de ficar prejudicado com os métodos quantitativos. Não obstante, tanto um 

quanto o outro método são extremamente importantes na medida em que são capazes de 

fornecer dados a respeito da pessoa criativa e podem ser relacionados com os aspectos 

que desejamos estudar. 
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Neves (1996) faz uma análise da visão dos diferentes métodos enquanto 

possibilidades de trabalhos nas áreas escolhidas. 

 

 “Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem. Embora difiram quanto à 

forma e à ênfase, os métodos qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa 

uma mistura de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a melhor 

compreensão dos fenômenos.” (NEVES, 1996). 
 

Uma boa entrevista pode nos oferecer dados que podem ser importantes 

para o caso específico que não é contemplado por um teste padronizado. Isso significa 

que os dados, por mais subjetivos que possam ser, acabam criando oportunidades para 

novas pesquisas. 

Já foi dito que a criatividade tem sido estudada e definida de diversas 

maneiras, demonstrando-nos, assim, tratar-se de fenômeno complexo que envolve 

múltiplos aspectos. (WECHSLER, 2004). 

Para a presente pesquisa, estudar o fenômeno da criatividade e a sua relação 

com a musicalização infantil, que busque dados de fontes tanto quantitativos quanto 

qualitativos, trará riqueza maior para a compreensão desse estudo. É notório entre os 

autores que se dedicam às metodologias de pesquisa (NEVES, 1996; GIL, 1987, 1989; 

KERLINGER, 1980; FESTINGER, 1974) que esses métodos não guardam relação de 

oposição, mas parece se complementarem a serviço da pesquisa.  Dessa forma, podemos 

aceitar que tanto a metodologia quantitativa como a qualitativa demonstram ser capazes 

de qualificar os estudos da criatividade, a fim de ajudar a melhorar o nosso 

entendimento desses múltiplos aspectos contidos na criatividade humana. 

Pelas razões expressas acima, a presente pesquisa irá lançar mão tanto de 

análise quantitativa como de análise qualitativa. 
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8.  MÉTODO 

 

 

 Trata-se de uma pesquisa comparativa onde foi desenvolvido um raciocínio 

dedutivo, ao mesmo tempo em que busca a compreensão das diferentes produções 

criativas das crianças em dois grupos distintos.  

 

8.1 AMOSTRA 

 

A amostra foi composta por dezesseis sujeitos, residentes na região 

metropolitana de Porto Alegre, dos quais oito são definidos como pertencentes ao grupo 

de crianças com educação musical/UFGRS – Música para Bebês -, que participaram da 

educação musical dos 3 aos 24 meses: quatro do sexo masculino e quatro do sexo 

feminino, e oito sujeitos sem educação musical formal,  dos quais quatro do sexo 

masculino e quatro do sexo feminino. As crianças de ambos os grupos possuem idade 

de sete anos, são filhos de pais universitários e matriculadas em escolas particulares no 

primeiro ano do Ensino Fundamental. As crianças com educação musical/UFGRS 

foram localizadas por meio de uma lista fornecida pela professora responsável pela 

educação musical para bebês/ UFRGS. As crianças sem educação musical formal foram 

escolhidas aleatoriamente, em escola particular. 

 

Grupos Sujeitos Sexo idade Escola 

particular 

FC/M 4 MASC 7 Sim  

FC/F 4 FEM 7 Sim  

FS/M 4 MASC 7 Sim 

FS/F 4 FEM 7 Sim 

Total 16   16 

 
Legenda: FC – Grupo de crianças com educação musical/UFRGS: / M – masculino;/F - feminino 

               FS  - Grupo de crianças sem educação formal: / M – masculino;/F - feminino 

 

Tendo em vista que quantitativamente a amostra é pequena, optou-se por 

maior rigor na homogeneidade da mesma (idade de sete anos, 1º Ano Fundamental, 

escola particular, pais com nível universitário. O tamanho da amostra também ocorreu 

pela dificuldade em obter sujeitos com educação musical/UFRGS na idade escolhida 

acima e por questões alheias ao contexto (gripe suína, viagens, desmarcação de horários 

e recusa de participação). A amostra das crianças focada no presente estudo será tratada 

como “FC” para se referir as crianças que participaram da educação muscial/UFRGS de 

0 a 2 anos  e “FS” para as crianças sem educação musical formal. As letras acrescidas 

depois de FC ou FS indicarão o sexo, ou seja, “M” para masculino e “F” para feminino. 
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Outra razão importante a salientar em relação à pequena amostra é o fato de 

o objeto em estudo - a educação musical - ter uma resposta sensível a análises de dados. 

Diversos estudos apontam a facilidade de resposta quando buscamos relacionar a 

música a outras variáveis (BASTIAN, 2005; BEYER, 1988; BRITTO, 2003; 

DESGRANGES, 2003; MAFFIOLETTI, 2001; BRITTO,  2003). Parece haver alta 

reatividade estatística quando a música é relacionada a outras variáveis. Tal fato, em 

certa medida, tornou o presente estudo viável mesmo com o número de sujeitos 

abordados (16 SUJEITOS). 

 A comparação será entre o grupo de crianças que hoje se encontram na 

faixa etária dos sete anos, porém tendo participado do projeto da  UFRGS intitulado 

Música para bebês, entre 3 e 24 meses, e o grupo de crianças  que não fizeram parte do 

mesmo projeto da UFRGS. Essas crianças serão consideradas não “musicalizadas 

formalmente”. Buscar-se-ão crianças não-musicalizadas formalmente com as mesmas 

condições sociais, ambientais e de mesma idade em escolas particulares. 

A pesquisa  contará com a abordagem investigativa dentro da perspectiva 

principalmente cognitivista. Buscar-se-ão dados relacionados a outros pesquisadores e 

de outras variáveis julgadas  importantes para a compreensão da criatividade, tais como 

emoção, ambiente, pensamento, entre outros.   

Os dados de ambos os grupos de crianças serão levantados dentro da 

perspectiva estatística. Foram realizada análise descritiva e quantitativa dos dados. 

Todos os testes foram realizados em um nível de significância de 5%. Os testes 

utilizados foram: teste T-Student, correlação de Pearson, ANOVA. 

 

8.2  INSTRUMENTO 

 

O instrumento utilizado para a pesquisa foi uma adaptação a partir de 

instrumentos de criatividade validados para a realidade brasileira. A razão para tal 

escolha aconteceu pelo fato da inexistência, até o presente momento, de um teste de 

criatividade com medidas válidas e precisas para constatar a criatividade que levasse em 

conta a idade de minha amostra (crianças de sete anos). Atualmente, o único teste de 

criatividade multidimencional são as versões brasileiras do teste de Torrance  para as 

idades de 14 a 41 anos. Em razão disto, entrei em contato com a professora Ph.D 

Solange Muglia  Wechsler –  atual presidente da Associação Brasileira de Criatividade e 

Inovação (CRIABRASILIS) e coordenadora do Laboratório de Avaliação e Medidas 

Psicológicas (LAMP), sediado na PUC de Campinas, em busca de informações e 

sugestões para medir aspectos da criatividade em minha amostra. Na ocasião, a 

professora Wechsler sugeriu-me elaborar um instrumento que utilizasse como 

parâmetro os testes de pensamento criativo -formas figurativa e verbal-, os únicos na 

ocasião com maior proximidade com a presente pesquisa que aceita o caráter   

multidimensional da criatividade. A escolha desses testes para parâmetros avaliativos na 

pesquisa se justificou também pelo fato de esses testes serem considerados padrões em 

medidas de criatividade e terem o mérito de serem os  mais pesquisados na literatura 

internacional para avaliações em criatividade nas mais variadas áreas da psicologia.  
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Baseado na sugestão da professora PhD. Wechsler,foi organizado um 

“novo” instrumento com critérios de avaliação semelhante aos do teste de Torrance 

(versão brasileira). 

A elaboração do teste, no entanto, utilizou material do Teste da Fábula – 

Forma pictórica: versão brasileira de Jurema Alcides da Cunha e Maria Lúcia Tiellet 

Nenes(1993).  

O respectivo teste teve a sua aparição em 1940, sob a responsabilidade de 

Louisa Düis. Sofreu melhoramentos e traduções ao longo dos anos – 1950 na França e 

em 1964 na Alemanha. No Brasil, teve sua tradução pela Casa do Psicólogo em 1986.  

Posteriormente foi sofisticado e adaptado, para a realidade brasileira, por Cunha e 

Nunes (1993). É um teste projetivo aplicado em crianças a partir dos três anos de idade. 

Sua aplicação abrange a forma verbal e pictórica, por vezes, dependendo do caso, são 

aceitas aplicações independentes. É um teste projetivo eminentemente de cunho 

psicodinâmico para fins clínicos. Para compor o teste de criatividade foram utilizadas 

quatro lâminas de dez que compõem o teste das fábulas (forma  pictórica). Tal escolha 

justifica-se por ser um teste figurativo (próprio para minha pesquisa), reconhecido e 

validado pelo Conselho Federal de Psicologia. As lâminas escolhidas para compor o 

teste foram: F6 (fábula do elefante); F7 (fábula do objeto fabricado); F9 (fábula da 

notícia); F10 (fábula do sonho mau). A razão da escolha das lâminas especificadas 

acima, em detrimento das seis lâminas restantes, não seguiram critérios rígidos, mas 

procurei seguir algumas orientações do próprio manual quanto aos significados 

psicológicos das lâminas. Assim foram descartadas as lâminas até F5 por conter 

conotações frustrantes e verificar conteúdos agressivos na criança. A própria autora 

comenta que “a F4 foi desenvolvida para explorar a agressividade, os desejos de morte e 

a autopunição” (Düss apudCunha e Nunes,1993). Assim, foram priorizada a de caráter 

mais neutro e tranqüilizador. As escolhidas apresentam estímulos do universo da 

criança (animais de estimação, professora ou mãe, escola e criança na cama,), além de 

parecerem próximas a estímulos pictóricos congruentes com a imaginação criativa. 

Importante salientar que, apesar de o Teste das Fábulas tradicionalmente apresentar um 

forte apelo projetivo de personalidade, não foi levado em consideração qualquer aspecto 

interpretativo neste sentido, apenas se considerou a composição das histórias pelas 

crianças para avaliação me mantive fiel aos itens de criatividade. Tal fato está garantido 

pelo termo de autorização assinado pelos pais. 

Além das quatro lâminas do teste das fábulas, foi elaborado um teste para o 

pensamento divergente. A razão para a inclusão de um teste de divergência é devido à 

atribuição de o pensamento divergente ser uma das características mais marcantes do 

sujeito criativo. Mesmo as teorias mais complexas e distantes das posições de Guilford 

(1950), que cunhou o conceito de pensamento divergente, não discordam da existência 

de tal pensamento na atividade do sujeito criativo. Além disso, no próprio teste criativo 

de Torrance - forma verbal, adaptado por Wechsler (2004), este autor trabalha 

atividades de pensamento divergente. 
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8.3 APRESENTAÇÃO DO TESTE DE CRIATIVIDADE ADAPTADO 

PARA AMOSTRA DE CRIANÇAS DE SETE ANOS 

 

O teste possui a sequência a seguir: 

Atividade 1 - 4 lâminas: F6 (fábula do elefante); F7 (fábula do objeto 

fabricado); F9 (fábula da notícia); F10 (fábula do sonho mau).  

Pede-se, gentilmente,  para a criança compor uma história, para cada lâmina 

apresentada, que tenha começo, início e fim.  O tempo é livre nesta primeira atividade 

das lâminas. 

Atividade 2 – Teste Divergente. Pede-se à criança para listar, ao tempo de 

um minuto, as seguintes atividades:  

 

Lista de nomes de animais selvagens; 

Lista de nomes de pessoas que começam com a letra “p” ; 

Lista de frutas que começam com a letra “x”. 

Após as três atividades acima, pede-se para a criança que componha uma 

lista de brinquedos e/ou brincadeiras possíveis com três caixas de fósforos. O tempo 

nesta atividade é livre. 

 Três objetos simples (caixas de fósforos) - lista brinquedos e/ou 

brincadeiras com três caixas de fósforos.  

 

8.4 CORREÇÃO: 

 

Interpretação: Como foi dito anteriormente, não se trata de uma 

investigação clínica; ao contrário, a interpretação se baseará somente em indicativos da 

criatividade a partir da composição das histórias realizadas pela criança nas quatro 

pranchas apresentadas. Os indicativos da criatividade foram obtidos a partir da 

avaliação figural  e verbal do teste de Torrance, versão brasileira pela PhD. Solange 

Muglia Wechsler (2004): 

1 - FLUÊNCIA – É observado o número de ideias geradas na história, 

situações e soluções para o desfecho. Também será observada a existência de tentativas 

de montar a história, o número de tentativas frustradas. As tentativas são compreendidas 

como capacidade criativa, pois se observa que o objeto criativo é fruto de inúmeras 

tentativas até que se chegasse ao seu produto final. Thomas Edison nos brindou com 

uma frase tipicamente na ordem da Fluência: “criatividade é 99% de transpiração e 1% 

de inspiração”. 

2 - ELABORAÇÃO -  A  elaboração está no acréscimo de detalhes e 

enriquecimento de informações na história elaborada que gera sentido, harmonia e 

elegância. A criança poderá iniciar sua história confusa e aparentemente sem sentido 

óbvio, mas, se no decorrer da história ela agregar detalhes e informações que resgatam 
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um sentido para a sua criação, podemos considerar que este trabalho sofreu elaboração 

criativa. 

3 - ORIGINALIDADE – A quebra de padrões habituais esperada em uma 

história que agregue situações incomuns e busque o rompimento do óbvio são indícios 

de criatividade. Realizar uma história com personagens bizarros e com ações inusitadas 

são exemplos que contemplam a originalidade. 

4- EXPRESSÃO DE EMOÇÃO – O aparecimento de personagens ou 

situações  emocionais. Palavras que expressam emoção na ação ou no personagem são 

indícios de criatividade associado à expressão da emoção.   

5 - FANTASIA – Criação de histórias e situações dos personagens  com 

sabor autobiográfico, uso de personagens heroicos que vão além do real para mostrar 

poderes que facilitariam o desfecho da história criada. 

6 - MOVIMENTO – Criação de histórias dinâmicas em que aparece o 

movimento, personagens  espontâneos em suas ações, inquietos, expressivos, curiosos e 

com explícito movimento durante a história. 

 7 - USO DE CONTEXTO – Caracteriza-se por uma preocupação em 

contextualizar o ambiente de sua história, como lugar, época, temperatura, significado 

social, etc. 

8 - EXTENSÃO DE LIMITES – Uso de histórias em que as regras são 

quebradas e/ou alteradas e que ousem para desfechos originais e inesperados. A criança 

é capaz de surpreender pela sua originalidade em criar histórias incomuns, com 

personagens atípicos, porém, ao mesmo tempo, coerentes com o desenrolar da história.  

9 - TÍTULOS EXPRESSIVOS – Constitui uma habilidade através da qual 

aparecerá a capacidade de síntese da sua história. Avalia, igualmente, a capacidade de a 

criança se expressar criativamente por meio de palavras, que podem ir além do óbvio 

demonstrado pelo enredo de sua história.   

 

Para o levantamento dessas variáveis na elaboração das histórias das 

crianças, será pontuado (10) para cada resposta dos itens acima que poderá chegar ao 

valor máximo de 40, que significará quatro ou mais respostas.  Alguns indicativos 

podem aparecer mais de uma vez (fluência, elaboração, originalidade, expressão de 

emoção, fantasia, movimento, uso de contexto, extensão de limites). O título expressivo, 

por sua vez, obedeceu à correção que Wechsler que imprime no teste de avaliação da 

criatividade por figuras a pontuação máxima de 30 (10 – títulos descritivos; 20 – 

adicionando-se uma qualidade, adjetivo; 30 – indo além da simples descrição). 
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TESTE DE PENSAMENTO DIVERGENTE: Seguindo os mesmos 

critérios de Guilford (1950), o qual preconiza que o pensamento divergente é essencial 

na vida das pessoas criativas. Guilford elaborou várias tarefas que visam a medir o 

número de pensamento divergente.  Entende-se por pensamento divergente todo tipo de 

pensamento orientado para várias respostas e soluções. Esse tipo de pensamento 

caracteriza-se por meio de ensaios e erros e aproximações sucessivas. O pensamento 

convergente, por outro lado, é uma forma de pensar através da qual o sujeito busca tão-

somente uma única resposta para um determinado problema, é dogmático, linear e 

ortodoxo. Assim, segundo Guilford, o pensamento divergente é encontrado em sujeitos 

mais criativos, pois costumam ser mais contestadores e, por conseguinte, não se 

conformam facilmente com as situações das coisas. Para a correção apenas se computa 

o número de palavras criadas em cada atividade. Na atividade - lista de brinquedos e/ou 

de brincadeiras com três caixas de fósforos, além da contagem pura e simples das 

invenções -, busca-se qualificar as criações em flexibilidade, elaboração, originalidade, 

expressão da emoção, fantasia e movimento. Nessa parte específica, apenas será 

registrada a presença de tais itens, sem quantificá-las, ou seja, sem se importar se 

aparece mais de uma vez. 

 

 

8.5  TERMO DE AUTORIZAÇÃO E FOLHA DE DADOS PESSOAIS    

( ENTREVISTA COM OS PAIS) 

 

Na ocasião da marcação da testagem da criança, os pais ou responsáveis, 

assinavam um termo de autorização para a realização das testagens de seu filho. Foi 

utilizado, igualmente, um pequeno questionário destinado aos pais ou responsáveis 

pelas crianças. As perguntas abrangiam informações de dados pessoais dos pais e da 

criança (nome, endereço, profissão dos pais, confirmação da participação da criança no 

programa – Música para bebês – e atividades atuais da criança). Esse pequeno 

questionário também servia para tranquilizar os pais ou responsáveis quanto à segurança 

e quanto à idoneidade das testagens com seus filhos. Segue em anexo modelo dos 

instrumentos. 

 

 8.6  PROCEDIMENTO 

 

                   Primeiramente buscou-se uma lista de nomes de crianças advindas de uma 

ficha de dados dos alunos que fizeram parte do programa Música para bebês – 

UFRGS/2002 - com seus respectivos endereços e nome dos pais, através da professora 

Esther Beyer. Igualmente contei com a ajuda de uma bolsista que me forneceu uma 

nova lista de nomes de pais de crianças do mesmo programa com idades de sete a dez 

anos que se encontrava sob a sua responsabilidade, fruto de um trabalho de pesquisa 

com esses pais. 

                 Dessa forma, era feito o contato por telefone com a mãe ou pai da criança  ou 

com o responsável por ela. Após minha apresentação, explicava-lhes os objetivos da 

pesquisa e, buscava  seu consentimento para a  participação e colaboração de seu filho 
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nesse estudo. Em seguida, era marcada a entrevista na casa da criança com o objetivo de 

lhe aplicar os testes de criatividade e o preenchimento do termo de compromisso, bem 

como do  questionário de dados pessoais para os pais.     

 

8.6.1 PROCEDIMENTO DAS TESTAGENS 

 

Os testes foram realizados na residência da criança. Previamente se pedia 

para os pais reservarem um lugar na casa com maior privacidade (geralmente se 

reservava a sala ou varanda da casa, enquanto os pais e parentes ausentavam-se da peça 

e me deixam a sós com a criança). Nem sempre, porém, era possível obter total 

privacidade com a criança. Em alguns lares, os pais pareciam fazer questão de 

acompanhar a testagem de seu filho. Nesse caso, apenas lhes solicitava para que não 

interferissem no momento da testagem. 

O tempo para a aplicação das testagens variava de criança para criança, mas, 

em média, era de uma hora e quinze minutos. 

                 Uma vez encaminhado para o ambiente da casa para realizar a testagem, 

iniciava-se uma conversa informal com a criança de forma lúdica e descontraída. Após 

certificar-me de um vínculo seguro e caloroso dava início aos testes, da seguinte forma: 

 

                8.6.2 TESTE DAS FÁBULAS 

 

                      “Vou te apresentar uma lâmina (prancha, quadro, quadrinho) que contém 

um desenho. Eu gostaria que tu pudesses me contar uma história a partir do desenho 

que tu estás vendo, ok? Após o término da tua história, gostaria que tu desses um título 

que melhor expressa a tua história, ok? Assim que tu terminares, eu te mostrarei outro 

desenho (lâmina, quadro, quadrinho), e tu vais proceder da mesma forma. O tempo é 

livre, fica bem à vontade. Enquanto tu me contas a história, eu vou ficar aqui 

escrevendo. Podemos começar?” 

 

              8.6.3 TESTE DIVERGENTE 

 

                       LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: “Bem, agora nós vamos passar 

para outra atividade. Nesta tarefa, tu vais me dizer o maior número de animais 

selvagens que conheces e que tu lembras, ok? Bastará apenas tu lembrares e me falares 

os animais selvagens que tu conheces. Vou te dar o tempo de um minuto para lembrares 

de todos os animais selvagens, ok?” Podemos começar? Quando o tempo de um minuto 

se esgotar (terminar), eu te aviso. Vou ficar aqui apenas anotando os animais selvagens 

que tu lembrares. Vamos lá?” (assinalo o momento para iniciar a tarefa). 

 

 

                         LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P”: “Agora eu vou te pedir para  listares o maior número de nomes de pessoas que 

começam com a letra “P”. Diferente da tarefa anterior, que tu poderias escolher 

qualquer animal, independentemente da letra inicial, aqui tu precisas lembrar que são 
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apenas os nomes de pessoas que começam com a letra “P”. Pode ser nome de menino 

ou menina ou de adultos que tu conheces, tanto de homens quanto de mulheres, ok? 

Vou te dar um minuto para me dizer os nomes que lembrares, está bom?  Sempre te 

lembrando que o nome da pessoa deverá iniciar com a letra “P”. Vamos lá? Tu terás 

um minuto para lembrares os nomes de pessoas que começam com a letra “P”. 

(assinalo o momento para iniciar a tarefa). 

 

                       LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”: Agora, 

nesta tarefa, tu só terás que lembrar nome de frutas que começam com a letra “X”, ou 

seja, o maior número de frutas que vier à tua cabeça, mas que começam com a letra 

“X”. Da mesma forma como nas tarefas anteriores, o tempo será de um minuto para tu 

lembrares. Podemos começar? (Assinalo o momento para iniciar a tarefa.) 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES (CAIXA DE FÓSFORO): Serão dadas para a 

criança três caixas de fósforos vazias e lhe será pedido para que ela relate o maior 

número de brincadeiras ou brinquedos que se pode fazer ou inventar com as três caixas 

de fósforos. 

PROCEDIMENTO: “Bem, nós vamos agora fazer uma brincadeira bem 

legal, eu vou te dar essas três caixas de fósforos que estão vazias, (entrego para a 

criança e a deixo manipulá-las à vontade), e tu vais me dizer o maior número de 

brincadeiras ou brinquedos que tu podes fazer com essas três caixas de fósforos, ok? 

Quero que tu me digas quais os brinquedos ou brincadeiras tu podes inventar com 

essas três caixas de fósforos vazias. Nesta tarefa, ao contrário das outras que acabaste 

de fazer, o tempo será livre, fica bem à vontade para inventar. Está bom? Eu vou ficar 

aqui do teu lado apenas anotando as tuas invenções. Ok? Podemos começar?  
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9. SUJEITOS DA PESQUISA FORMA C – Teste 

 

9.1 FORMA C - FEMININO 

 

 

NOME: S.I                                       IDADE: 7             FORMA: C 

SÉRIE: 2ª ano                                                               ESCOLA: Particular 

                  

F6 – FÁBULA DO ELEFANTE 

OBS: Foi bastante atenciosa, sorrindo e parecendo gostar da atividade 

sugerida, levou cerca de 2‟e11‟'. Parecia bastante concentrada em sua elaboração. 

Cerrava os olhos como que pensando ao longe até sair à elaboração de sua estória. 

Parecia detalhista, interessante que a sua elaboração era feita com os olhos no 

ambiente, e não na prancha. 

 

História narrada pela criança 

TÍTULO: ZECA E O ELEFANTINHO 

Era uma vez um menino‟ chamado Zeca‟, ele tinha uma mãe‟ um pai‟ e uma 

irmãzinha‟, ele sempre quis ter um animal‟. Um dia‟, quando Zeca‟ estava indo para a 

escola‟ a mãe falou para o pai: ‟ - você não acha que está na hora de dar um bichinho 

para o Zeca?‟ Daí o pai disse: sim. Daí perguntou: mas qual?  A mãe disse então: - um 

elefantinho. E os dois foram lá comprar. Compraram um elefantinho, uma comida pra 

ele e uma cama.  Quando o Zeca chegou da escola e entrou no quarto pra trocar de 

roupa, viu o elefantinho deitado na sua cama dormindo, ele ficou muito feliz, o Zeca. 

Deu um beijo no pai e na mãe e abraçou a sua irmã que se chamava Bebéu. Daí foi 

brincar com o elefantinho no jardim, Zeca colocou o nome do elefantinho de FRED. 

Eles brincaram de muitas coisas, Zeca escalou uma árvore que tinha no jardim e trouxe 

muitas pitangas para dividir com Fred. Os dois comeram muito e continuaram a 

brincar, dessa vez brincaram de esconde-esconde. Daí a mãe de Zeca, chamou para 

lanchar . Zeca lanchou, daí foi dar banho no elefantinho que estava sujo de lama. 

Depois a mãe dele disse que ia ter que ir no médico, e o Zeca iria com o pai 

(autobiográfico?- pais se separando) - CESAR? Chamou a mãe.(Cesar era o nome do 

pai) – fique com Zeca que eu vou ir no médico. Zeca se despediu da mãe e foi procurar 

o Fred, que estava embaixo da cama, achou e foi dar comida pra ele. Daí brincaram 

mais um pouco e dona Dora, que era mãe do Zeca, voltou do médico depois de duas 

horas. Na hora de dormir o filho tomou banho colocou o pijama, e antes de ir pra cama 

botou Fred na cama dele, depois se deitou para dormir. No meio da noite acordou e viu 

que Fred tinha saído de sua cama, tinha desaparecido, Zeca procurou a casa inteira e 

até no pátio, quando Zeca voltou para a cama triste e sem esperança de encontrar seu 
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elefantinho Fred, qual não foi a surpresa dele,quando viu que ele tinha ido pra cama 

dele, abraçou o elefante e foi dormir. 

 

 

F7 – FÁBULA DO OBJETO FABRICADO 

OBS: Dessa vez pegou a prancha mão, em seguida colocou na mesa e 

ficou com uma das mãos em sua cabeça olhando atentamente a lâmina e pensando na 

história de sua imaginação. Após 23 segundos, perguntou: Se eu não entender isso 

daqui, eu posso inventar? (se referia à ilustração,onde aparece um objeto em cima da 

mesa) 

- Eu posso iniciar pois já tenho o começo dela e depois eu vou inventar na 

hora? Passou 10‟e disse: - eu não quero iniciar, vou pensar mais.  

Depois mais 28‟, disse : - Eu já quero iniciar. 

 

História narrada pela criança:  

 

TÍTULO: FELIPE VAI PRA A CIDADE: UMA NOTÍCIA 

Numa fazenda (ah não! , não gostei! ...apaga!) – Era uma vez uma fazenda 

onde havia um menino chamado Felipe que tinha 14 anos e morava com seus pais. Um 

dia „ele perguntou pra a sua mãe „ (não! ...apaga! ...não gostei!) A mãe dele se 

chamava‟‟ Luiza e seu pai Leandro‟. Um dia ele perguntou para sua mãe‟ se podia ir 

para a cidade „visitar seus tios,‟‟ (S.L pediu para eu incluir no início da história a 

idade de Felipe). A mãe de Felipe disse‟ que iria pensar e conversar com seu pai depois 

que ele „ voltasse do trabalho. No dia seguinte a mãe e o pai dele disseram que ele 

podia visitar seus tios‟, mas para isso‟ tinha que ligar pra seus tios „pra ver se eles 

podiam recebê-los‟, Felipe foi correndo buscar telefone „ligou pra seus tios „e eles 

disseram‟ que Felipe podia ir visitá-los „só que queriam‟ marcar à hora‟, Felipe 

perguntou pra mãe que horas poderia ser;e „a mãe achou que poderia ser „às 3h da 

tarde‟. Felipe disse „que também queria levar dinheiro‟ para comprar coisas „na 

cidade‟. O pai dele disse‟ que ele podia embarcar‟; (...não! embarcar não!.)‟. Que ele 

podia ir a 1h e 30 min, „porque a cidade „era longe‟. Quando chegou a hora „que 

Felipe teria que ir‟, ele se despediu dos pais „e foi embora‟. Quando chegou na cidade 

„foi direto para casa de seus tios‟, viu a sua tia „que se chamava Vera‟ na lavanderia 

lavando roupa,‟ quando chegou,‟ correu pra ela „para abraçá-la‟. Ela disse‟ que seu 

tio „estava doente‟ e que precisava de remédio‟ Felipe foi logo ver‟ como seu tio 

estava‟, seu tio‟ que se chamava Pedro,‟ estava deitado na cama‟. Felipe perguntou o 

que havia acontecido? „ E Pedro disse,‟ que no dia anterior „ele havia comido‟ algum 
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veneno‟ que não sabia qual que era‟, e que hoje‟ estava se sentindo mal‟.  Felipe se 

ofereceu‟ pra comprar o remédio‟ e seu tio disse: -‟ Pode ir Felipe‟, mas não compre o 

remédio errado‟! No caminho‟ Felipe passou por uma loja‟de escultura‟ e comprou‟ 

(comprou não!, pode tirar comprou...) em vez de comprou‟ diga‟... E SE INTERESSOU‟ 

por uma escultura‟ de castelo‟... Entrou na loja‟ e perguntou‟ quanto que custava‟, a 

moça,‟ que estava atendendo,‟ disse que custava‟ (bah... agora não sei quanto que 

custava, hum...podia ser‟...) 50 reais,‟ ai Felipe comprou. Felipe ficou muito feliz‟ de 

ter comprado aquilo‟ e foi direto para a farmácia‟ comprar o remédio do seu tio‟, 

depois que comprou‟ foi direto para a casa de seus tios‟.Quando chegou em casa‟ foi 

para o quarto‟ de seu tio‟ para ver‟ como é que ele estava,‟ quando entrou no quarto‟ 

disse para seu tio que havia comprado remédio‟e o tio perguntou‟ se Felipe poderia 

pedir‟ pra a tia Vera‟ um copo‟ para botar remédio do tio Pedro‟. A tia Vera‟ foi lá 

buscar o copo „e entregou para Felipe‟ que foi correndo‟ para quarto do seu tio. Era 

um copo muito branco‟, especial para remédio‟. Tio Pedro‟ estava esperando o 

copo‟para botar o remédio,‟ tio Pedro‟ tomou o remédio‟ e depois de algumas horas‟ 

melhorou, daí o telefone de Felipe tocou,‟ era mensagem‟ de sua mãe‟ mandando ir 

para sua casa‟,Felipe disse para seus tios‟ que teria que ir embora‟ mas outro dia 

voltaria‟,depois Felipe saiu‟ e voltou para a fazenda‟, foi correndo‟ abraçou seus pais‟ 

contou o que havia acontecido na casa de seus tios‟ e mostrou a escultura‟ que tinha 

comprado‟, os pais gostaram muito da escultura‟ e disseram para Felipe‟ que estava na 

hora de ir almoçar.‟ No almoço,‟ Felipe contou a história inteira‟ desde o ponto‟ onde 

chegou na cidade. 

 

F9 – FÁBULA DA NOTÍCIA  

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: LÚCIA E O DEVER DE CASA TRANQUILO 

 

Era uma vez uma menina‟ (não! ...apaga!...)’ (pode trocar o título?) (pediu 

pra tirar o “NÃO” do título: não gostava de ir na escola agora é: gostava de ...) „Era 

uma vez uma menina chamada Lúcia‟ que gostava muito de ir na escola „quando ela 

chegava em casa „, sempre que a mãe dela‟ convidava ela pra sair‟ ela dizia:‟ - não 

mãe‟, primeiro tenho que fazer o dever de casa‟ depois a gente sai‟. E assim que ela 

fazia‟. Assim era todo dia‟. Uma vez quando saiu para a escola‟ entrou em casa „e em 

vez em fazer o tema primeiro‟ Lucia perguntou‟: - mãe!‟ Posso ir ao aniversario da 

minha amiga Gabriela?‟ a mãe disse‟: - Filha , o que deu em você?”Você nunca queria 

sair comigo‟, porque queria fazer o dever de casa‟., porque só hoje você quer ir‟ em 

outro lugar?‟ Lucia falou,‟ (declarou =): - mãe é que é o aniversario da minha melhor 

amiga‟ e eu gosto muito dela‟, eu posso ir só hoje?‟ A mãe respondeu‟:- Pode, ‟só se 



61 

 

você prometer‟ que vai fazer o dever de casa‟ bem direitinho‟ (- eu acho que eu quero 

que tu apague o título porque quero mudar de novo, vou colocar só no final da 

história tá?, e continuou a estória) Eu prometo sim‟, falou Lúcia‟. Então Lucia‟ foi 

para o aniversário.‟ Chegando lá „, encontrou a Gabriela e falou:‟ feliz aniversário, 

Gabi‟. Gabriela falou: muito obrigada‟ e foram brincar alegremente‟. Quando Lucia 

chegou do aniversário‟ foi fazer o dever‟, depois que ela fez‟, disse para a sua mãe‟: - 

mãe, eu posso ir ao computador‟ e mandar um e-mail para Gabriela?‟ A mãe disse: 

sim!‟ E lá foi Lucia mandar um e-mail‟. Assim mandou um e-mail‟ agradecendo pela 

bonita e alegre festa de aniversário‟. Já era noite‟ e as estrelas‟ gentilmente 

convidaram Lucia a adormecer‟. Foi um bonito dia‟ com seu dever cumprido‟. 

 

F10 – FÁBULA DO SONHO MAL 

História narrada pela criança: 

TÍTULO: O MENINO O QUE TINHA MEDO DE MOSNTRO 

 

Era uma vez um menino chamado Pedro‟, ele morava só com a sua mãe‟, 

numa casa grande‟, muito grande e velha‟. Pedro tinha muito medo de monstros‟, de 

tanto pensar nisso e ter pesadelo disso‟, ele chamou a mãe‟:- mãe eu quero conversar 

contigo‟, porque eu tenho muito pesadelos de monstros‟ e tenho muito medo disso‟. 

 - Meu filho Pedro, disse a mãe‟, eu não sei como é que vamos fazer‟, mas 

acho que só tem uma solução‟, a mãe pensou , pensou e disse‟: Temos que colocar em 

seu quarto‟ um filtro dos sonhos‟. Pedro, meio espantado‟ perguntou para a sua mãe‟: 

- O que é filtro dos sonhos?‟ 

 Meu filho, disse a mãe‟ - O filtro dos sonhos‟ é uma coisa que espanta 

pesadelos‟. Pedro ficou mais animado e alegre com a solução‟. A mãe então foi para 

uma loja‟, no dia seguinte‟ e comprou um filtro dos sonhos‟. 

Apesar disto‟, mesmo assim Pedro sempre tinha pesadelos‟. O tempo foi 

passando e quando ficou maior‟ o medo dos monstros foi diminuindo‟, mas mesmo 

assim‟ficou tendo pesadelos com monstros‟, (um dia de tanto pensar em mostro e 

sonhar com monstros desde um, hum...quero arrumar melhor a história posso?... 

melhor assim...)’ ...um dia‟, de tanto pensar em monstros‟, uma noite qualquer‟, Pedro 

levantou-se da cama‟ e foi ver como era a casa de noite‟, foi para o banheiro‟ e achou 

que tivesse um monstro‟, mas para a surpresa‟ e alegria dele‟, era só o chuveiro‟, 

depois viu no armário‟ e alegremente‟ viu que também não existia monstro‟, desde 

então‟ ele passou a não ter mais medo de monstros‟. Cresceu‟, passou muito tempo‟ e 

Pedro‟, agora mais velho‟ já um adulto‟, comprou uma loja de vender máscaras de 

monstro‟, tinha muitas máscaras coloridas, verde, amarela, roxa‟ e até preta‟ e se deu 

muito bem na vida‟. 
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TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1MINUTO) 

1- Tigre 

2- Leão  

3- Rinoceronte 

4- Ratos do mato 

5- Porco do mato 

6- Pássaros 

7- Veado 

8- Onça  

9- Leopardo 

10- Bicho preguiça 

11- Macaco 

12- Elefante 

13- Porco espinho 

14- Cobras 

 

 

 

 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo:1minuto) 
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             1- Paula 

 

2- Pedro 

4- Paloma 

5- Pangaré 

6- Posso inventar? Pafuncia 

7- Patrícia 

8- Paola 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 1 

MINUTO) 

1- OBS: ai eu não sei nenhuma...silêncio..eu não sei, não existe (continua a 

buscar no tempo que lhe resta) 

 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Três livros 

2- Um prédio 

3- Uma escada 

4- Uma parede 

5- Três tijolos 

6- A letra i 

7- Um triângulo 

8- O número 1 

9- A letra T 

10- Uma ponte 

12- Um castelo 

13- Nº 7 

14- Um viaduto 
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15- Um tronco de árvore, cheio de buracos para abrigar pássaros * (não 

abriu nenhuma vez) 

16 – Abriu uma caixa apenas = um esconderijo para gente pequena 

17- Um Robô 

18- Uma ponte  
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NOME: A. S.                                                        IDADE: 6anos 

Nasc.: 16 /jan /2003                                              FORMA: C 

SÉRIE: 1º ano                                                      ESCOLA: Particular                 

F6 – Fábula do elefante 

OBS: ficou olhando a lâmina, detalhadamente cerca de 30s. 

 

TÍTULO : O ELEFANTE E O GURI. 

História narrada pela criança:  

Um dia um guri foi na loja com os pais e comprou um elefantinho, quando 

ele foi abrir a porta do quarto da casa dele, ele levou um susto porque tinha um 

fantasma na casa dele, e daí ele foi lá pra janela e pulou pra fora, estava apavorado, 

caiu dentro da piscina. Ele foi com os pais comprar um outro elefante. Era um dia feliz 

pra ele, tinha bastante sol no dia. Quando ele chegou de volta pra casa o fantasma 

tinha bagunçado a casa inteira, no quarto dele não havia nada, só o elefante estava lá 

porque ele já havia comprado um elefante. Depois eles foram almoçar num lindo 

restaurante perto de uma casa azul que era perto da casa deles, depois do almoço o 

guri foi pro quarto dele e ficou agarrado com o elefante. Seu pai e mãe acharam graça, 

mas estavam muito felizes de ver o menino assim .E o tal de fantasma nunca mais 

apareceu. Os dois elefantinhos ajudaram a espantar o maldoso fantasma. O menino se 

sentiu muito forte para enfrentar todos os fantasmas pois os elefantes eram a sua força. 

 

F7 – Fábula do objeto fabricado 

OBS: Ficou olhando detalhadamente a lâmina, depois olhou para a rua , 

em seguida voltou a olhar a lâmina por cerca de 27segundos.  

 

TÍTULO: O JOÃO E OS CASTELINHOS DE PAUS 

História narrada pela criança:  

Era uma vez um guri chamado João, ele tinha 7 anos. Ele morava com 

apenas sua mãe. Ele tinha ido pra escola fazer uns castelinhos porque ele tinha um 

concurso e quem fazia um castelo de areia mais bonito, ganhava. Quanto ele chegou lá, 

ele ganhou, a professora dele ficou impressionada. (Quero colocar mais coisa): ele 

ganhou um prêmio que era um troféu com desenho de um castelinho dele, só que tinha 

uma coisa errada com o troféu, não tinha pessoa dentro, tipo uns pauzinhos, ai quando 

ele descobriu isso, ele ficou brabo, e daí ele pegou uns pauzinhos lá da rua quebrou 

eles e colocou eles ali dentro.  A professora pegou o prêmio dele, ficou braba com ele e 

colocou no lixo, ela colocou no lixo porque o João havia colocado aqueles pauzinhos 
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ali.  O João então foi pra casa chorando e a professora, tirou do lixo e deu o prêmio 

para uma guria (apontou para o outro personagem).  A guria então ficou feliz. O guri 

ficou triste, e a professora foi para a escola dar sua aula pras crianças. E tudo ficou 

normal. 

F9 – Fábula da notícia  

 

OBS: Bah!!! Todas as histórias tem esse guri....risos... Da mesma forma 

que as outras lâminas A.S olhou detalhadamente por cerca de 23segundos.  

 

 TÍTULO: MARIO BRABO (me chamou atenção por eu ter esquecido de 

pedir pra ela o título,mesmo assim espontaneamente me falou do título) 

 

História narrada pela criança:  

Uma vez um homem‟ ele queria um trabalho‟ na escola, ele era grande e 

gordo‟ e usava roupa cinza‟. Ele queria um trabalho‟ de ciência‟. E não podia ser 

outro‟. Depois quando ele entrou na escola‟ ele viu‟ que tinha crianças‟ bem 

pequenininhas‟, daí falou com um homem‟ que trabalhava lá na escola‟. Ele perguntou 

pra ele‟: - Porque só tem criança pequenina?‟ E o outro homem, sorrindo disse‟: 

porque aqui é uma escola de crianças pequenas‟, disse, bem tranqüilo‟. Então ele 

disse‟: Há eu vou para uma escola‟ que só tem pessoas grandes,‟ Mário era o nome 

desse homem‟ que queria fazer um trabalho de ciência‟. Então ele percebeu‟ que no 

mundo‟ não tinha escola para pessoas grandes‟, daí ele ficou brabo‟ e viajou para 

outro mundo‟, viajou para outro planeta‟ , “Foto” ‟. Quando ele chegou lá‟ ele também 

não viu‟ escola para grandes‟ e daí ele ficou viajando‟, viajando , viajando‟, ai ele viu‟ 

que não tem nenhum planeta com escola para pessoas grandes‟ e aí ele morreu‟. 

Morreu de brabo!‟ 

 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS: Esse aí só tem um? Observou a (quadro) 15 segundos 
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História narrada pela criança:  

TÍTULO: O SÉRGIO DOENTINHO. 

 

Numa manhã ensolarada um guri ficou doente, ele se chamava Sérgio . Ele 

pediu para a mãe dele, que se chamava Márcia, e tinha cabelos compridos com fita 

amarela, dar o café da manhã para ele.  Ele não podia ir pra escola, porque ele estava 

doente. Só que quando os pais dele estavam indo pro trabalho, ele foi direto pra escola, 

só que para isso, ele se escondeu no carro e foi dirigindo pra escola dele. E ai uma 

polícia “quase” viu ele. A polícia viu só um fio de cabelo dele , só que não era o fio de 

cabelo dele real era uma pena marrom, e daí a policia foi para o carro abriu a porta 

enquanto o Sergio se escondeu por baixo do banco.A policia examinou todo o carro e 

não achou ele, só que ele tava por baixo do banco,ele estava muito assustado, mas a 

policia tinha um olho horrível , quando o guri chegou na escola, um dos professores da 

escola, expulsou ele porque ninguém que estava doente poderia ir para escola, triste 

então, ele foi para casa e foi dormir e deixou o carro lá na escola para outro dia pegar 

sem que os pais dele vissem. 

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1 minuto) 

1- Cobra 

2- Leão  

3- Tigre 

4- Onça 

5- Leopardo  

6- Macaco 

7- Elefante 

8- Zebra 

9- Urso  

10- Hienas 

11- Veado 

12- Mula 

13- Gaivota 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo:1minuto) 

               1- Pedro 

                     2- Patrícia 

                     3- Patrício  
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LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- OBS:não sei nenhuma... (mas continuou a buscar no tempo que lhe sobrava) 

 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Abriu todas imediatamente – pode ser com minha mãe e meu pai?                  

Esconder as caixas e fazer a pessoa adivinhar quantas caixas tem nas 

mãos 

2- Um apartamento de caixinha  

3- Uma casinha com elas (estava montando de uma maneira bem 

original) 

4- Um barquinho 

5- Não parava um minuto mexendo com as caixinhas,  

6- Um poltroninha 

7- Uma cama 

8- Uma casa por cima da outra 

9- Torre 

10-Um corpo de uma pessoa as pernas , braços 

11- Uma gavetinha de brincadeira 

12- Um closet 

13- Uma cobra 

14- Gangorra 

15- Cadeira 

16- Um mesa (fez de uma maneira complexa) 

17- Um cachorro 

18- Corredor  

19- Uma patente 

20- Um óculos 

21- Uma piscina (nessa atividade A.S. elaborava, o que contribuía para 

não ser tão fluente nas invenções porém eram invenções complexas e não obvias. 

OBS.:Trabalhou o tempo todo com as caixas desmontadas, assobiando 

enquanto fazia as atividades. 
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NOME: R. B.                       IDADE:7 anos                       FORMA: C                  

SÉRIE: 1º ano                                    ESCOLA: Particular         

 

          

F6 – Fábula do elefante 

OBS: Porque tu quer saber a minha história? Mas porque isso?Tá bom 

ok!!Ficou cantarolando enquanto examinava minuciosamente a prancha, levando 16s 

para concluir.  

 

O MENINO PROCUROU O ELEFANTINHO.(TÍTULO: insegura pra dar 

o título, dizia q não sabia dar nome pra história, da pra minha irmã me ajudar?) 

História narrada pela criança:  

Era uma vez um elefante‟ que o menino saiu „pra pegar água pra ele‟. 

Quando voltou‟ o elefante não estava mais no lugar‟, (começou a rir muito enquanto 

contava a história). O elefante havia saído‟ correndo do menino‟ ele se escondeu atrás 

da casa do vizinho‟. E fim‟. 

F7 – Fábula do objeto fabricado 

OBS: ficou olhando dizia: hum..o que é isso? Apontou para parte do 

desenho... É aquilo que a tua história achar que deve ser? Dá para inventar uma coisa 

que não era?   Enquanto contava a história, mexia sem parar na prancha, atirando pra 

cima e pegando com as duas mãos. 

 

TÍTULO: O MENINO QUE FOI COMER NO COLÉGIO NA HORA DO 

MEIO DIA. 

 

História narrada pela criança:  

Era uma vez um menininho‟ que estava na hora do lanche do colégio‟. E aí 

a garçonete deu um hambúrguer pra ele‟ que nem do Mac‟.  O menino então comeu o 

“Hamburgo”‟ e pediu um suco também‟, e tomou‟! Aí ele ficou feliz‟ porque estava sem 

fome‟. Ele resolveu comer‟ na hora do colégio‟. 
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F9 – Fábula da notícia  

OBS: Ficou olhando: olha aqui o menino, hum. Depois que contou a 

história pediu se dava para juntar a próxima lâmina. 

 

TÍTULO: INCLUI AS DUAS LÂMINAS: O MENINO DORMINHOCO. 

 

História narrada pela criança:  

O menino saiu da escola‟ e chegou em casa‟ e a mãe estava fazendo a 

comida‟ que era arroz e feijão‟, e depois ficou pronto‟ e os dois comeram a comida‟ 

que a mãe havia feito‟. 

  

(R.B.  pediu para incluir a próxima lâmina) 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

História narrada pela criança:  

E depois o menino ficou com sono‟ e foi para o seu quarto dormir‟ e depois 

acordou‟ e foi pra escola de novo‟. Ele ficou com muito sono de tarde‟, aí ele dormiu‟, 

depois acordou‟ e no intervalo da escola‟ resolveu ir pra escola de novo‟, e depois não 

tinha mais escola‟. 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1minuto) 

 

       1- Cachorro 

2- Gato 

3- Passarinho 

      4- Calopsita 

5- Cavalo selvagem 

6- Porco selvagem 

7- Veado 

8- Búfalo 

9- Touro 

     10 – Abelha selvagem 

    *Ficou tentando lembrar de um animal que o avô tem, mas não conseguiu 

lembrar no tempo proposto. 
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LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo:1minuto) 

1-Paula 

2-Paulo 

3-Peixe (Começou a rir) 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 minuto) 

 

1- Não sei não tem nenhuma eu acho... 

2- Bah essa não sei.. Dá pra ser outra letra? 

 m de maça, p de pêra, morango, laranja bergamota, uva, tomate é uma fruta né? 

Hum... Deixa ver.. Banana, hum...  

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Abriu uma caixa... Uma TV 

2- Uma cadeira 

3- Um binóculos( tirou o interior da caixa e olhou por dentro) 

4- Uma caixinha para guardar coisas 

5- Uma casa com uma chaminé (foi tirando o interior da caixinha) 

6- Uma chaminé 

7- Uma cama 

8- Um quadrado, espremeu o interior da caixa incluindo as outras partes 

9- Uma casa de um tipo diferente (eu não tinha feito assim) 

10-  Um avião 

     11- Um prédio( abriu as caixinhas, tentando encaixar mais coisas 

     12- Olha só uma caminha de boneca  

13- Um avião de um tipo diferente, começou a simular um vôo com as caixas 

    14-  Rasgou..a caixa 

    15- Um berçinho de bebe. 

    16- Uma casa na praia  

    17- Um elevador 

    18- Uma porta (abriu a porta que estava fechada). 

 

   Obs.: Encarou a tarefa com sorriso, ao mesmo tempo com tranqüilidade. 
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 Nome: E.R.                     IDADE: 7 anos   FORMA: C                                    

SÉRIE:2º                                                                 ESCOLA: Particular                                                                                                                     

F6 – Fábula do Elefante 

OBS: Ficou olhando a prancha cuidadosamente, indicando com o dedo 

alguns detalhes do desenho como que analisando sua forma, por 49 segundos.  

Menina bastante assertiva, entendendo que eu deveria saber o obvio, no 

final da história disse: se eles viveram felizes para sempre é porque o menino 

concordou né?... Dãaaa!!!!! 

 

 

História narrada pela criança: 

 TÍTULO : O Elefante 

 

Era uma vez um menino que adorava animais. O seu predileto era um 

elefante, ele amava muito os elefantinhos, mas sua mãe e seu pai odiavam o elefante. 

Um dia, numa tarde muito quente, o menino foi brincar na rua e encontrou um elefante 

alegremente comendo numa árvore. O menino quis ficar com ele. Sua mãe e seu pai 

não queriam saber do elefante, então ele pegou o elefante para criar escondido, 

colocou ele na garagem de baixo da casa. Quando os pais saíram, para fazer compras 

num supermercado bem longe da casa, ele ficou brincando com o elefante. Brincaram 

de pegar, em cima da árvore que havia no pátio da sua casa. O menino estava torcendo 

para que seu pai e sua mãe chegassem tarde para brincar mais com o elefante, mas os 

pais dele chegaram mais cedo e viram o elefante na casa deles, o susto foi grande. A 

mãe disse para o menino que não odiava elefantes, só que ela disse para mandar ele 

para um zoológico e disse que ele poderia assim visitá-lo no zoológico. O menino ficou 

um pouco triste, mas depois entendeu e então resolveu viver feliz para sempre com seu 

elefantinho no zoológico. 

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS: ok, o que é isso? Mas eu tenho que saber? Já sei então, levou 32 s. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: VOCÊ GOSTA DE PIPA 

 

Era uma vez um menino que era pobre, moravam numa casa bem velhinha, 

seus pais o amavam muito. Então pediram para ele tentar fazer alguma coisa para 
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sustentar eles. O menino foi para a rua, caminhou muito e achou material para fazer 

pipas.Ele ficou muito alegre por isto. Então pegou aquele material, fez uma banquinha 

e começou a vender. Então veio uma menina bem bonita e contente e comprou um 

material de pipa. O menino estava bem contente pois estava com bastante clientes,isso 

deixou ele muito feliz. Então ele pegou e começou a vender mais rápido. Depois a noite 

foi para casa para contar o dinheiro. Logo viu que tinha muito dinheiro. Ele continuou 

economizando por uns dois anos quando viu estava com dinheiro para comprar uma 

grande fábrica. Então ele comprou um local especial, com poder para a riqueza.Os 

pais fundaram uma fábrica de pipas ficaram muito felizes, porque antes moravam numa 

casa pobre, pequena, velha e sem conforto e agora com o dinheiro compraram uma 

bela casa iluminada que parecia sair estrelas das janelas e assim viveram felizes para 

sempre. 

 

 

F9 – Fábula da Notícia  

OBS: Pegou a lâmina na mão e disse: pronto!! 9s   

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO : APRONTANDO 

 

Era uma vez um menino que adorava a escola. Então ele se mudou para 

uma cidade muito longe da que ele morava. Ele foi para outra escola, então no 

primeiro dia de aula ele ficou meio nervoso. Quando entrou na sala de aula a 

professora disse: - Esse é o Daniel um novo aluno aqui da escola.  , ficou meio 

assustado mas prestou a atenção na aula. No outro dia, dois colegas acharam ele muito 

certinho. Então quiseram que ele aprontasse quando o menino (peraí ...apaga aquele 

quanto lá.. pediu para eu ler a história de novo e resolveu deixar o “quando o 

menino...”.) quando o menino entrou na escola os dois colegas o viram ,então pegaram 

e botaram (não ...apaga esse botaram...quero que fique vazio esse espaço, e 

apagaram e botaram) ..então eles fizeram que o menino entrasse na sala de aula mais 

cedo. Então quando bateu o sinal o menino entrou na sala, mas os dois meninos 

entraram antes, um dos meninos jogou um balde de água na cabeça dele, então o 

menino que tinha levado o balde de água na cabeça disse que foi Daniel, por que tinha 

visto ele entrar mais cedo. Quando a professora ouviu isso, mandou o Daniel para a 

diretoria. Daniel ficou muito chateado com isso. Quando Daniel foi falar com o diretor 

pediu para que ele visse as filmagens da sala de aula tarde da noite. Ele viu um dos 

meninos jogando um balde de água na sala de aula. O diretor chamou o menino na 

diretoria e ele levou uma suspensão que era o outro menino que tinha acusado o 

Daniel, então viveram felizes para sempre. 
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F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS: passa a próxima história aí...7s 

 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: UMA LIÇÃO NA BARRIGA 

 

Era uma vez um menino que adorava pizza, então um dia ele viu que estava 

num mundo só de pizza. No começo ele ficou feliz porque tinha muita pizza e 

refrigerante. Então ele viu que só tinha ele e pizza e refrigerante, ele não tinha seu pai 

nem sua mãe. Quando ele viu, não tinha nada que poderia sobreviver, só comida. Ficou 

desesperado, triste e assustado. Ele tentava de todas as maneiras sair daquele mundo, 

então ele pegou e pensou em fazer um foguete de pizza, ele fez o foguete, mas para 

partir de lá teria que ter alguma coisa para fazer andar então ele pegou e botou 

refrigerante no foguete. Quando ele foi tentar sair deu um barulho alto. Ele abriu os 

olhos e tudo aquilo era um sonho. Ele teve esse sonho porque comeu muita pizza e 

refrigerante. E aprendeu a nunca mais comer e beber muito. E viveram felizes para 

sempre mais uma vez na vida. 

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1MINUTO) 

1- Onça 

2- Leão 

3- Macacos 

4- Elefantes 

5- Porcos espinhos 

6- Arara azul 

7- Tucano 

8- Gambá 

9- Mico leão dourado 

10- Papagaio 

11- Cobra verde 

13-J acaré 

14- Cisne 

15- Arara vermelha 

16- Hiena 
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LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “P” 

(tempo:1MINUTO) 

1-Pedro 

2-Pérsio 

3-Pietro 

4-Pietra 

5-Pámela 

6-Patricia 

7-Patrick 

8- Paulo 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- Frutas que começam com a letra x? Não, mas não existe isso 

2- Xislandia (1) 

3- Já que não existe eu vou inventar tudo 

4- Xisula (2) 

5- Xismeita (3) 

6- Xaimata (4) 

7- Xaliana (5) 

8- Xusxus (6) 

     9-    Xaspito doce (7) 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1-Um jogo de perguntas e respostas: tu escreve e tu cola nas caixas e 

coloca uma na outra e ai uma tu escreve sim e outra não, ai jogam três pessoas, uma 

pessoa faz a pergunta para outra pessoa, joga as caixas e esta vai dizer sim ou não, 

vai cair sim ou não. Quem não acertar tem que pagar um mico. 

2-Uma brincadeira que tem que ser a partir de 3 pessoas, tem que ser 

assim , tem que ter 3 caixas de FÓSFORO, e ai agente vai ter nas mãos. aí quando tu 

apontar uma tu não faz nada, ela abre e dentro dela tem um passo pra frente então a 

pessoa faz e por ai vai. 

3-três fantasmas ai ela bota dois fantasma, se ela tirar dois e botar um e 

colocar um em cima do outro e ai.   
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                     10.  FORMA C- MASCULINO 

 

NOME: A.L             IDADE: 6                                  FORMA: C 

SÉRIE: 1ª                                                                  ESCOLA: Particular 

                   

OBS. Ai ai  ai... tá bem . Ficou 31seg., com a cabeça apoiada com uma das 

mãos, enquanto com a outra mexia na folha, como que tentando buscar uma forma de 

compreender o desenho. Depois pediu-me ajuda, inicialmente para a sua mãe, em 

seguida para mim. Não conseguia falar, tive que estimulá-lo.  

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O ELEFANTE 

Era uma vez um bebê elefante, ele havia se perdido da sua mãe na selva da 

África, onde tinha um monte de outros bichos ferozes num campo com poucas árvores. 

Um menino, que estava passando por ali visitando a África pegou o elefante para 

cuidar. Ele foi para a casa dele na África, então o menino saiu da sala e quando voltou 

o elefante havia fugido. O menino ficou triste, ele resolveu procurar o elefante, quando 

ele viu, o elefante estava com a mãe dele. Aí o menino ficou muito feliz. Ele ficou alegre 

porque o elefante havia achado a mãe dele.  

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. Bah, eu não sei o que o menino pode estar fazendo aqui, o que o 

menino esta fazendo? Eu precisava ver os gols do inter na internet: Será que estava 

preocupado e disperso por causa disto? 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O PROJETO SUADO 

Era uma vez um menino que começou a fazer um projeto, ele encontrou a 

mãe dele, e fizeram uma pirâmide. Então ele ficou triste porque não tinha gostado da 

pirâmide, a mãe dele não se importou com isso, mas o menino insistiu em fazer uma 

pirâmide melhor, então ele ficou fazendo, fazendo até que fez uma linda pirâmide. A 

mãe ficou muito feliz por ele ter feito a pirâmide, então eles levaram a pirâmide para a 

escola, e ele ganhou um premio. O menino ficou muito feliz por ter ganhado o concurso  

e a mãe dele também ficou feliz. Voltaram para a casa e o menino disse que seu esforço 

valeu a pena, a mãe ficou alegre pelo filho e aí eles colocaram o troféu na sala da casa 

e tudo ficou bonito. 
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F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Imediatamente saiu contando a história. Observei que havia algo de 

autobiográfico em suas histórias me disse que a sua mãe não era tão braba assim, mas 

que seu pai era mais. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO DORMINHOCO 

 

O menino saiu da escola e foi para a casa dele, e aí ele foi para o quarto 

dele, foi se arrumar para dormir. Ele tomou banho, trocou de roupa e dormiu. 

  

 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

História narrada pela criança: 

  

TÍTULO: O MENINO QUE NÃO QUERIA DORMIR 

 

O menino estava com medo de dormir, daí ele chamou a mãe dele, a mãe 

dele então mandou ele dormir no quarto dele. Daí ele não obedeceu a mãe e foi para o 

quarto da mãe dele e a mãe dele botou ele de castigo na sala da casa deles que era bem 

grande e escura. Aí ele chorou muito, pois não gostava de castigos, no outro dia ele foi 

para a casa de seu tio que morava perto da casa dele no outro lado da calçada. Ele 

contou o que tinha acontecido para o seu tio, seu tio então foi falar com a mãe dele. A 

mãe então ficou triste por ter colocado o menino de castigo, pediu então desculpas para 

o menino e então a noite, o menino foi dormir na cama dela, porque estava com muito 

medo, a mãe deixou e ele então ficou feliz e sem medo, dormiu  a noite toda. 

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo: 1 MINUTO) 

1- Leão 

2- Tigre 

3- Leopardo 

4- Elefante 
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5- Macaco 

6- Girafa 

7- Lagarto 

8- Minhoca 

9- Cobra 

10- Formiga  

11- Peixe 40s 

12- Cavalo 

13- Pato 

14- Pássaros 

15- Jacarés 

16- Crocodilos 

17- Tatu bola 

18- Aranhas 

19- Gansos 

20- Quero- quero 

21- Ornitorrinco 

22- Piriquito 

23- Papagaio 

24- Tucano  

25- Pomba 

 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1MINUTO) 

1- Pedro 

2- Panácio 

3- Não conheço nem homem nem mulher 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

 

1- Riu... Pode ter no meio a letra x? Eu me lembro de um instrumento 

caxixi.. Pode ser uma fruta – abacaxi...  Ficou pensando e disse que 

não encontrava 
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TRÊS OBJETOS SIMPLES– CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

Estava mais a vontade, mas ágil.  

1- Um avião 

2- Uma base de soldado 

3- Uma parede 

4- Tijolos 

5- Três casas  

6- Uma bola de futebol, a gente amassava e fazia uma bola 

7- Uma árvore (ele não olhava para as caixas apenas dizia o que poderia ser). 

8- Começou a esfregar o dedo na parte onde se risca o palito em seguida 

disse: um afiador de unhas. 

9- Abriu 2 caixas: um prédio, aqui são os pilares do prédio.  

10- Uma casa. 

11- Um apartamento; olha que lindo este, falou entusiasmado. 

12- Uma outra base e por aqui sai os aviões (em cima havia uma caixa aberta 

apontou para dentro da caixa para dizer onde saia os aviões. 

13- Se tivesse cinco caixas eu fazia melhor um prédio: bem isso aqui pode ser 

uma NAVE. 

14- Um caminhão bem grande (plugou as 3 caixas). 

15- Hum;.. tirei a caixa fora...recolocou de novo... um barco. 

16- Um canhão de guerra ... empilhou as caixas e abriu a última. 

17- Uma ponte (abriu todas as caixas). 

18- Cartas. Fez efeito dominó, bah, eu fiz uma coisa bem legal aqui, eu já 

fiz isso com dominó. 

19- (Bah, eu queria q tivesse mais caixa aqui) – uma bomba jogou uma 

caixa nas outras como se as  outras caixas fossem casas. 

20- Abriu uma caixa, colocou em cima de outra, abriu outra caixa fez o 

mesmo porém com aberturas opostas.. MURO. 

21- Com uma caixa, só pode ser um carro”.  

22- Uma lancha. 

23- Um T. 

24- Uma caixa de balas. 

26- Um caixa de dinheiros. 

27- Uma caixa de tiros. 

28- Foi até uma sacola buscou um brinquedo dois transformes e ficou 

interagindo. Com as caixas, brinquedos e uma, ficou me comentando o que 

eles faziam tinha atributos de água, ar, fogo.... as caixas são os inimigos. 

29- As caixas agora podem ser coisas para eles guardarem. 
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NOME: J.M                                     IDADE: 7                 FORMA: C 

SÉRIE: 1ª                                                                      ESCOLA: Particular 

F6 – Fábula do Elefante 

OBS. Muito afetivo, aceitou a história e ficou pensando 30 seg depois sem 

me falar abertamente ficou aguardando eu perguntar: Pronto? 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: HISTÓRIA DE ELEFANTES 

 

Era uma vez um gurizinho que encostou no elefante e ergueu ele embaixo  

na patinha dele. Um amigo do gurizinho  abriu a porta e ficou assustado porque ele viu 

um elefante no pátio da casa dele e viu o gurizinho erguendo o elefante na pata.  (AH O 

NOME DO GUZINHO É ARTHUR E O OUTRO É GABRIEL. ELES ERAM IRMAOS 

EU ME ESQUECI DE TE FALAR). O menino era muito forte, igual ao super-homem, 

ele levantou o elefante pela pata e levou ele pra cozinha. O amigo dele ficou assustado 

de boca aberta, o Gabriel saiu correndo da casa do menino e caminhou 10 quadras na 

lomba onde era a casa do Arthur. Depois de meia hora, Gabriel voltou para a casa do 

Arthur com muitos amigos, eles queriam ver o menino erguer o elefante pela pata. 

Arthur então fez muitas apresentações e resolveu ajudar a sua mãe fazendo um circo no 

pátio da sua casa. Ganhou muito dinheiro, foi pra África levar o elefante, na África, 

muitos elefantes ficaram seu amigo e ele ergueu todos pelas patas e voltou para o 

Brasil rico. E assim termina a história. 

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

 

História narrada pela criança:   

TÍTULO: A professora estava dando aula 

 

Era uma vez, o gurizinho que estava no recreio da sua escola. Ele espiou lá 

e viu o mato. A professora olhou para  a porta que ela tava dentro da sala que estava 

dando certo, nos cadernos de cada aluno. O menino então voltou do recreio, daí bateu 

para entrar na sala e daí a professora viu o menino e quando ele entrou na sala, a 

professora  xingou ele,  ela xingou ele porque ele havia espiado para dentro do mato e 

não podia fazer isso. Ela xingou porque se não, poderia ter algum bicho e ele entrar na 

sala e assustar todo mundo da turma. O menino viu que não podia olhar. Mas ele tinha 
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olhado e viu um bicho, tipo monstro estava no mato e então entrou na sala de aula pelo 

pátio do recreio. Quando todos viram o bicho tava na porta da sala. As crianças 

começaram a gritar e a professora também. Ela olhou pro menino  e o menino foi lutar 

contra o monstro, só que não era mostro era um bicho muito feio tipo mostro, o menino 

pegou uma vassoura e atirou no bicho e o bicho ficou com medo do menino e fugiu, 

todos agradeceram o menino  e a professora deu 10 pra ele naquele dia. Acho que é  o 

fim. 

F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Colaborativo... deixa eu pensar, começou a elaborar a história em 

voz sussurrada, olhava atentamente. Ah essa eu não entendi direito, mas deixa eu 

pensar direito, e voltou no inicio de sua história para remontá-la.  Ah já sei!!  44s 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: OS CARINHOS DAS MÃES DAS MENINAS 

 

Era uma vez a guriazinha que abriu o portão e deu tchau para a mãe dela 

na porta de casa, daí ela foi na casa de uma amiga dela, ela foi falar com a amiga dela 

e foi brincar também . A amiga dela recebeu ela, mas estava arrumando a mesa para a 

mãe dela. Quando a mãe chegou ficou bem feliz de ver a mesa arrumada, então beijou 

a menina e foi para o quarto, a guriazinha achou aquilo legal e foi contar para a mãe 

dela que a mãe da menina era carinhosa com ela, então ela também arrumou a 

cozinha, colocou os pratos na mesa e a mãe dela beijou ela também, ela ficou muito 

feliz com o beijo da mãe e então sempre fazia as coisas para a sua mãe beijar ela. É o 

fim. 

 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS. Imediatamente saiu fazendo a tarefa dizendo que já sabia. 

Obs. Ele contou a história, depois revisou e quis modificar, no inicio ele 

havia chegado da escola, porém voltou e disse que ele estava na escola. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: MENINOS GULOSOS 

 

Era uma vez um gurizinho que estava no colégio e comeu um pacote de 

bolacha recheada de chocolate, ele e um amigo dele. Eles também comeram um 

pacotão de salgadinho, daí eles tomaram refri, ele e o amigo e daí o amigo fez comer 



82 

 

tudo, ai ele não quis e ai o amigo dele mandou ele comer, mas então ele comeu ainda 

mais um pouco, e ele chegou em casa quando a mãe dele foi buscar ele, ele estava com 

febre, chorando muito, e ai ele chegou em casa e a mãe dele deu um remédio para ele e 

daí ele deitou na cama e ficou olhando TV. E ai ele ficou bom e feliz por ta legal. Acho 

que é o fim. 

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (Tempo: 1 MINUTO) 

1- Que mora onde na selva? Leão 

2- Tigre 

3- Onça 

4- Filhote de leão 

5- Filhote de tigre 

6- Filhote de onça 

7- Cabrito 

8- Filhote de cabrito 

 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1MINUTO) 

1- Paulinho 

2- Paulo 

3- Dudo 

4- Pablo 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

 

1- Ah pior que nenhuma eu sei... mas vão essas... 

2- Mamão 

3- Pêra de comer  

      4- Maça 

      5- Banana 
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TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

      1- brinca de colocar fogo no fogão, e fazer uma arminha de cano. Queria incluir 

uma borrachinha para me mostrar. 

4- Três patinhos.  

5- Três carrinhos Tb podem ser. 

6- Brincar de fazer porta da casa com três coisas. 

7- Três tijolos 

8- Três cachorrinhos abriram a caixa para ser a boca do cão 

9- Três dinossauros 

10- Uma piscina pequena 

11- Pode fazer um roupeiro que tem umas coisinhas,  

12- Uma cerca uma grade um gaiola de passarinho 

13- E uma porteira para prender cavalos 

14- Três postes, 

15- Três celulares de brinquedo 

16- Três tocas de usar no inverno de ficar brincando 

17- Três tocas cinza de policia e ladrão 

18- Três arminhas de brinquedo para brincar com os amigos de policia e ladrão 

19- Três fogões a lenha q pode ficar brincando sem fogo olhou para a cozinha 

20- Três cuias de ficar brincando abriu a caixa e fingiu que chupava na bomba 

21- Trenzinhos 

22- Três computadores para brincar 

23- Três discos voadores. Ficou brincando com eles 

24- Bumerangues 

25- Três casinhas 

26- Três portinhas de casinha 

27- Três janelas 

28- Três telhados para transformar a casa 

29- Três madeiras para transformar a casa 

30- Casinha de madeira de criança daquelas de brinquedo  

31- E casinha de cachorro 

32- Brincar de fósforo! 

33- E é só isso! 
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NOME: J. A.                                IDADE: 07                        FORMA: C 

SÉRIE: 1ª ano                             ESCOLA: Particular                  

F6 – Fábula do Elefante 

OBS: Xi, mas não sei ler... Ficou olhando a prancha...  1‟33‟‟ tentei 

incentivá-lo dizendo que estava ali para ajudá-lo e que gostaria que ele pelo menos 

tentasse me descrever uma história a partir do desenho que havia dado a ele.  

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O ELEFANTE PERDIDO 

 

Era uma vez um menino pegando o elefante. Uma mulher estava abrindo a 

porta para procurar o elefante, mas eles não acharam. Procuraram muito, mas não 

viram nada. O menino saiu correndo porque tinha um barulho forte no pátio da 

vizinha, só que quando chegou lá, não era nada, a mulher procurou em outro lugar e o 

elefante sumiu de verdade. Então eles foram pra casa, fecharam a porta e foram 

dormir. O menino chorou um pouco porque queria muito o elefante, mas no outro dia a 

mulher levou ele para um parque, ele ficou alegre com o passeio e aí fim. 

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: A ENTREGA DO PÃO 

 

Era uma vez uma menina que tava indo buscar pão, tinha um menino que 

era garçom, ele trabalhava na padaria da esquina da sua casa, este menino estava 

entregando pão, a moça então disse obrigada. Então ele fugiu porque não tinha pão, 

pois ele tinha saído apenas para brincar, a menina ficou chateada com ele e voltou pra 

casa, mas não deu bola, ele então foi para um campo jogar futebol, depois ele saiu e foi 

pra padaria. O dono da padaria perguntou se ele tinha entregado o pão, ele disse que 

não, então ele foi lá levar o pão para a menina. Chegando lá, apertou na campainha e 

a menina estava no quarto de cima e olhou pela sacada e viu o menino mentiroso. Ela 

não foi abrir a porta, o menino então saiu de lá, com o pão na mão voltou pra padaria 

e o dono da padaria xingou muito ele, e foi até lá entregar o pão (junto com o menino), 

então a menina abriu a porta pra ele e pegou o pão, e fez o menino pedir desculpas 
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para a menina. A menina desculpou ele, e eles ficaram amigos, todos os dias o menino 

ia até a padaria e levava pão para a menina, e tudo acabou bem. 

 

F9 – Fábula da Notícia  

História narrada pela criança:  

TÍTULO: UMA MENINA TEIMOSA DEMAIS 

 

Era uma vez uma menina estava indo pra escola, ai ela foi no recreio 

brincar, e depois ela foi pra sala de novo.  A professora estava dizendo pra ela fazer a 

aula. Ela era teimosa e não fazia a aula. Ela só gostava de brincar, a professora então 

colocou ela de castigo, a menina chorou de raiva, a professora pensou que isso ia fazer 

ela fazer a aula, mas a menina não queria nada. Quando seus pais chegaram para 

pegar a menina, a professora contou tudo para os pais. A menina então foi de castigo 

pra casa. Em casa ficou chorando mais ainda, mas os pais deram uma lição pra ela. No 

outro dia ela foi para a escola e foi na sala da professora e pediu desculpas, a 

professora riu para ela, e deixou ela fazer a aula. E tudo acabou bem. 

 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

 

História narrada pela criança: 

 TÍTULO EXPRESSIVO: UMA DOENÇA SÉRIA 

 

Um menino estava doente na cama, deitado dormindo na cama do seu 

quarto, porque ele não pode ir na escola hoje, ele não pode ir na escola porque ele 

estava com a gripe A. 
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TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo: 1 MINUTO) 

1- Girafa 

2- Aranha 

3- Elefante 

4- Cobra 

5- Jacaré 

6- Arara 

7- Papagaio 

8- Ema 

9- Camelo 

 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1 MINUTO) 

1- Papai, eu só sei isso.  

2- Pêra (é uma fruta, mas deixa assim) 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- X?  Xuxa é pessoa 

2- Ficou buscando como se houvesse, até esgotar seu tempo. Acho que não tem! 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Número 13 

2- Trem  

3- Um carro (brincou com o carro para mostrar seu movimento) 

4- Um barco 

5- Uma torre 

6- Um barco maior empilhou as caixinhas 

7- Um cavalo 

8- Camelo 

9- Ônibus 

10- Um navio 

11- Um avião 
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NOME: V.M                                      IDADE: 7               FORMA: C 

SÉRIE: 1ª ano                                                                ESCOLA: 

Particular                

F6 – Fábula do Elefante 

OBS. Ficou olhando atentamente, com um sorriso no rosto, parece 

apreciar muito as historinhas. 

15sgs. 

Crianças pedem para revisar as histórias, para continuar elaborando. 

Inclui diálogos.  

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E SEU BICHINHO DE ESTIMAÇÃO E A 

TEIMOSA JOANINHA MALUCA 

Era uma vez um menino que se chamava João, ele morava numa bela casa 

com um pátio enorme, onde tinha muitos insetos e outros bichos. Ele estava cuidando 

de seu bichinho de estimação, ele era um belo elefantinho, sua tromba era pequena e 

graciosa. E a sua mãe chamou ele para o jantar. Quando ele estava saindo ele bateu a 

cabeça, enquanto segurava uma joaninha maluca que não gostava de voar. Aí ele 

gritou: Mãeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! E a mãe foi correndo ver o menino! Ele chorava 

muito. A joaninha maluca resolveu voar longe do menino. E a mãe fez carinho na 

cabeça dele. O menino gostou e sorriu para sua mãe. O bichinho de estimação dele 

ficou triste porque o menino havia batido a cabeça. E o bichinho de estimação chorou, 

o menino fez então carinho no bichinho, e o bichinho se acalmou. A mãe então ficou 

muito feliz porque percebeu que seu filho, o menino, não havia se machucado muito. A 

joaninha vendo que tudo ficou calmo voltou para o braço do menino, mas preferiu seu 

bichinho de estimação, o elefantinho, pois ele dava segurança para ela, e a preguiça de 

voar voltou.  O Elefantinho não se importou com isso, o menino é que ficou feliz por ter 

se livrado da joaninha maluca no seu braço. 

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. Ao dizer são quatro histórias, ele disse: O legal! 7sg 
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História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E O SEU DRAGAOZINHO VERDADEIRO 

O menino se chamava Pedro, ele morava numa casa grande e velha, estava 

fazendo uma experiência e ele acabou se confundido porque ele havia perdido o 

manual, tinha um vidro redondo que saia bolhas verdes por causa da experiência, elas 

iam estourando uma a uma e ele chamou a sua mãe, ela ficou muito braba com o 

menino, porque ela disse que era pra ele procurar o manual, ai o menino ficou triste e 

ficou de castigo.  Ele chorou muito, mas não falou nada, ai ele abraçou seu bichinho de 

pelúcia que era um bichinho amável que se chamava Fofinho. O bichinho não falava 

porque o outro elefantinho da outra história era de verdade e este de pelúcia, este era 

um dragãozinho. O menino voltou sem o manual e tomou o liquido verde que saia 

bolhas que estouravam e saia fumaçinha branca. Ele ficou forte e mágico, transformou 

seu dragãozinho num lindo dragãozinho de verdade, mas não contou pra ninguém, 

ninguém sabia que o dragãozinho era verdadeiro, e pra surpresa de todos nem a sua 

mãe.  

F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Pegou a prancha e em 6 seg. elaborou a sua história.   

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: A MENINA E O SEU URSINHO DE PELUCIA GIGANTE 

A menina estava indo para a escola, ela ganhou 10 na prova de 

matemática. Ela ficou muita, mas muito feliz por estar com 10 em matemática. Ela foi 

para a sua casa, que era lá no alto de um morro cercado por lindas árvores e ai a aula 

acabou. Ela contou para a sua mãe que ficou bem feliz com a notícia.  Quando chegou 

o dia das crianças, ela ganhou um presentão que era um ursinho de pelúcia gigante, 

este dia era um dia ensolarado e muito bonito, bem especial para as crianças. Ela 

então, de felicidade, tentou jogar o ursinho de pelúcia gigante para o ar, mas ela não 

conseguiu porque ele era muito grande, ela estava muito feliz e aí ela deu um abraço 

bem apertado na mãe e no seu pai. Seus pais então ficaram felizes pela filha que 

tinham.  Este abraço foi de agradecimento pelo presente.  

  

F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS.Imediatamente disse: Ah! já sei e saiu contando a história 
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História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E O SEU ANIVERSÁRIO SURPREENDENTE 

(FALOU GRITANDO) 

O menino estava brincando com água e ele ficou doente e teve que ir 

rapidinho para a sua cama.  Ele pediu para a sua mãe cantar uma musiquinha para ele 

dormir. Ela então cantou. A mãe estava meio triste porque o filho estava doente, ela 

tinha muito que fazer. Ele já Tinha dormido, ele não sabia que estava perto do seu 

aniversario, a mãe fez dormir ate o outro dia porque o outro dia era o seu aniversario, 

e quando ele acordou, num dia muito bonito e ensolarado, ele não viu ninguém na casa, 

daí saiu correndo até a sala, daí ele viu um monte de coisa de aniversario, tipo balão, 

uma mesa toda arrumada com bolo, negrinho e coca cola (pulou de alegria quando 

falou a palavra coca-cola) Pepsi, na parede tinha o nome dele junto com “parabéns”, 

tudo muito colorido e alegre, bem do gosto do menino. Embaixo na mesa ele não tinha 

notado que havia um presente pra ele.  Aí ele abriu as cortinas e a sua família pulou 

dizendo: - feliz aniversariooooooooo! Ele então ficou olhando todos e muito feliz com a 

surpresa, sua mãe entregou o presente, ele já estava bom da doença dele, ele abriu o 

seu presente que era um skate profissional daí ele e seu irmão, Victor, foram andar de 

skate felizes da vida, na calçada colorida da sua casa, depois foram numa praça perto 

da sua casa, os dois brincaram alegres nesse dia. Ele então não foi mais na água, mas 

ele pegou um secador, que havia ganhado de presente também e secou a água que tinha 

lhe deixado ele doente. Seu aniversário tinha chegado em boa hora. 

TESTES DIVERGENTES:  

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (Tempo: 1 MINUTO) 

1- Enquanto eu estava dando instrução ele imediatamente levantou e foi buscar 

na estante um livro de animais selvagens dizendo que agora iria lembrar de 

todos. Cobra 

2- Tubarão 

3- Tigre 

4- Escorpião 

5- Barata 

6- Macaco 

7- Onça pintada 31s 

8- Jaguatirica 

9- Jacaré 

10-  Rato 

11- Morcego 

12- Mosquito da dengue 

13-  Passarinho  

14-  Gavião 

15- Rinocerontes 

16- Hipopótamo 
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LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1MINUTO) 

1- Pedro 

2- Pedrinho 

3- Pessoa ficou buscando no ambiente  

4-   Pivete da para chamar alguém de pivete (ficou me dando explicação o que 

demorou na busca talvez) 

 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- Ficou pensando, olhando. I chimarrão não é fruta. Alguém conseguiu sair 

dessa? Não sei  

2- Ximão é uma mistura de xícara com limão 

3- Xicarazão, mas não tem nada de fruta 

4- Uxão é uma mistura de uva com chão é uma uva que foi esparramada no chão. 

      5- Xanana é uma mistura de xícara com banana 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

 

1- Cinco Maria quer dizer 3, Né? 

2- Um prédio de brinquedo    

3- Se eu tivesse duas coisas redondas eu tinha um carrinho so se for assim = 

jogou a mesa as caixas sim um carrinho 

4- Tirou todo o interior – uma espaçonave montou na mesa até forma um 

avião 

5- Óculos,  colocou em seus olhos 

6- Brincar de blocos de montar 

7- Fazer um prédio só com duas caixas e pegar a outra caixa e brincar de 

demolição 

8- Cara ou coroa a parte riscada seria a coroa e a parte lisa seria a cara 

9- Pode ser um instrumento de música, ficou esfregando uma caixa na outra 

pela parte onde se risca o fósforo 

10- Outro instrumento de música ficou batendo na mesa 

11- Um piãozinho 

12- Anteninhas de aliens abriu as caixas e colocou na cabeça 

13- Um nariz de cenoura encaixou uma caixa na outra 

14- Equilíbrio eu coloco e assopro elas cai umas podem ter mais equilíbrio que 

as outras 

15- Dominó, o efeito dominó 

16- Uma caixa de guardar insetos 

17- Mesinha  
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18- Uma ponte 

19- Montou uma dento da outra e disse que era um bastão ninja 

20- Malabarismo  

21- Pessoas do circo que dão cambalhotas no ar  

22- Uma torre de jovens titãs 

23- Um batom gigante 

24- Um mágico pato com cara quadrada 

25- Uma entrada de um prédio 

26- Uma luneta 

27- Binóculos (super original) ** 

28- Olhos de robôs 

29- Um bastão de mestre 

30- Celular 
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10. SUJEITOS DA PESQUISA FORMA S –Teste 

 

10.1 FORMA S- FEMININO 

 

 

NOME: C.G 22                           IDADE: 7 (3/7/20/)                FORMA: S 

SÉRIE:1ª                              ESCOLA:Particular  

                    

                    F6 – Fábula do Elefante  

OBS. Ficou olhando observando, é só esse dois? Começou a querer contar 

imediatamente. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E O ELEFANTE 

 

O menino estava brincando com o elefante e ai ele foi fechar a porta e se 

machucou. 

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. O que ele está fazendo aqui mesmo? Ele botou a mão na cabeça. 

Risos. 

 

História narrada pela criança: 

 TÍTULO: O MENINO E O ELEFANTE 

 

Primeiro ele foi brincar com o elefante e daí ele foi sair de lá e ele fechou a 

porta na cabeça dele e se machucou, e ai ele foi no médico e a médica deu um remédio 

para ele e no outro dia ele ficou melhor e fim. 

 

F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Imediatamente começou a falar a sua história, depois parou e ficou 

pensando. 
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História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO NA ESCOLA 

 

O MENINO estava entrando na escola e abriu a porta e aí ele foi conversar 

com a professora e fim. 

  

F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS. Posso inventar outras coisas do desenho? A mas eu vou preferir ficar no 

desenho mesmo. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO NÃO CONSEGUIA DORMIR 

 

O menino não conseguia dormir e aí ele chamou a mãe dele para contar 

uma história para ele e aí ele dormiu. 

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo: 1MINUTO) 

1- Tigre 

2- Elefante 

3- Macaco 

4- E eu acho que só (25S. FALOU COM DETERMINAÇAO E ERA SÓ) 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1MINUTO) 

1- Patricia 

2- Paulo 

3- Paula 

4- Ficou pensando... 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- Ah eu não sei. Risos 

... Ficou apreensiva... É difícil (ficou em silencio até esgotar o tempo da 

atividade) 
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TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: LIVRE) 

1- Ficou pensando só com uma caixa de cada vez 

2- Posso fazer uns bonecos? ...um boneco 

3- Eu posso colocar alguma coisa aqui dentro e alguém chacoalhar e 

tentar adivinhar que objeto tem lá dentro 

4- Eu posso jogar no chão, atirar longe e duas pessoas têm que ver 

quem ganha. Ou seja, quem chegar primeiro para pegar a caixa 

5- Posso esconder a caixa e alguém tem que tentar adivinhar onde ela 

está 

6- Posso fazer um boneco aqui, eu abro a caixa, faço a cabeça, faço a 

roupinha.. 

7- Uma mesa (pegou as 3 duas em pé uma em cima delas 

8- Ou um banquinho também pode ser 

9- Posso fazer uma televisão assim (duas juntas em pé e uma deitada 

podendo mexer conforme a posição da pessoa que vê. – posso fazer 

desenhos também. 

10- Uma cama duas deitadas e uma em cima para fazer de cabeceira 

 

11- Um túnel (duas e uma em cima posso fazer uma televisão assim 

(duas juntas em pé e uma deitada, podendo mexer conforme a 

posição da pessoa que vê. – posso fazer desenhos também. 

(Demais) 

12- Pode fazer uma pilha assim, tentar equilibrar mais tempo  

13- Posso fazer um berço, uma caixa deitada e duas semi em pé em 

cima delas 

14- Um sofá (duas semi em pé e uma deitada no meio delas. 
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NOME: L.L                                       IDADE: 7            FORMA: S 

SÉRIE:  1º                                                                     ESCOLA: Particular 

F6 – Fábula do Elefante 

OBS. Mostrou-se atenta. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: UM MENINO E O ELEFANTE. 

 

Era um menino que encontrou um elefantinho, daí ele foi dar uma passeada 

deixou o elefantinho e deixou o elefantinho no lugar em que ele estava, daí ele voltou e 

levou um susto  porque ele não era um elefante era uma mãe do elefante.que teve filhos 

e fim. 

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. Ficou olhando a fábula, e disse: Hum ... bem interessante...estou 

pensando 2s....tá. 

História narrada pela criança:  

Era uma vez um menino que procurou umas coisas no museu, e ele 

entregou pra moça e pediu se podia ficar com os objetos... terminei 

TÍTULO: O MENINO E O MUSEU 

F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Olhou... hum.. É uma figura bem estranha (ficou tentando ler  es... 

Escola aqui? Me mostrou;...acho que é o colégio, né, mas algumas letras estão 

tapadas 

L.L pegava a lamina dobrava, movimentava, pedi para ter cuidado. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTILO: A MININA E A BARBIE 

 

Era uma vez uma menina que (hum, deixa eu ver) ela foi para um lugar de 

comprar um brinquedo, a menina chegou lá, que tinha varias crianças, e quando ela foi 

tinha uma menina que ajudou ela, e daí que ela viu um brinquedo que era uma Barbie e 

ela quis brincar que era o que a moça deu pra ela. 
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F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS. Uma pagina só? ...hum, já sei. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: A MENINA TEM MEDO DO ESCURO 

Era uma vez uma menina que foi dormir, mas daí ela tinha medo do escuro, 

e o quarto dela tinhas varias coisas que ela gostava, mas de noite era tudo coisa que 

dava medo, mas um dia a mãe veio e perguntou pra ela: Filha não precisa ter medo do 

escuro, é só umas coisas que tu gosta e quando ta no escuro tu tem medo, e aí a menina 

não teve mais medo e fim 

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1 MINUTO) 

1- Onça pintada 

2- Leopardo 

3- Gorila 

4- Tigre 

5- Macaco 

6- Cachorro  

7- Gato 
8- Cavalo 

9- Zebra 

10- Girafa 

11- Cobra 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P”   (tempo:1 MINUTO) 

1- Pai 

2- Pablicio 

3- (há não sei; .... Ficou pensando.. Hum não sei... 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

 

1- Ah eu sei, tá aqui.. Faz um gesto com a boca..hum não me lembro...não 

sei muito bem, me dá uma idéia? É x né? Ah não sei, me ajuda?...tenta buscar no 

tempo da sua atividade. 
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TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Pegou uma caixa e começou com o dedo apertar  

2- Uma casinha 

3- Uma torre 

4- Uma pirâmide 

5- Um prédio (só. Só isso que sei) 
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NOME:L.                                 IDADE: 6                                  FORMA: S 

SÉRIE: 1ª                                                      ESCOLA: Particular                                                                          

F6 – Fábula do Elefante 

OBS. Ficou olhando ... aqui? Examinou por um tempo 40s) fez uma cara 

de contrariada...perguntou: o que ele esta fazendo aqui? Ele tá cortando um rabo? 

..demorou cerca de 25 seg. e disse: Eu acho que já sei...demorou cerca de 50 segundos 

demonstrando insegurança de iniciar...ah já sei... isso aqui é um menino NÉ?  

Quantas história mais tem pra fazer? Ah já sei ...hum acho que a Luiza 

ficou bastante nessa história...parece que ele está tirando umas coisa dele. 

História narrada pela criança:  

TÍTULO:  O  MENINO E O ELEFANTE 

O menino esta brincando com o elefante, e daí.... o menino viu o elefante 

que sumiu..agora já deu... (é bem estranha NÉ, não da pra saber o que está escrito). 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. Oooooo!  ficou olhando pacientemente, olhou atrás, hum essa aqui é 

difícil, a outro era mais fácil... bah essa aqui é difícil...silencio...dobrou a lamina 

pensativa... Voltou pra ela de novo... ficou contemplando...hum já sei. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E O SACO DE MOEDAS 

O menino foi à loja comprar um saco de dinheiro... acho que é só isso... 

F9 – Fábula da Notícia  

Obs. Ah essa ai é a de 3..não..hum todas são de três ou todas são de dois? 

O que faz “e” e “s”... Eu não sei o que quer dizer... ficou tentando ler o que estava 

escrito no desenho... 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E A ESCOLA 

 

Aí o menino saiu da escola e entrou em casa, e foi jantar. 
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F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS. Oh, meu deus... hum é fácil 

 

História narrada pela criança: 

 TÍTULO: O MENINO E O FANTASMA 

 

O menino foi dormir e o menino viu o fantasma.. só isso. 

                           TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo: 1MINUTO) 

1- Elefante 

2- Tigre 

3- Dinossauro 

4- Urso 

 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1 MINUTO) 

        1- Ah eu não sei nehuma com “p” – ah não sei nenhuma com p 

2- Ah eu não sei (30 s) 

3- Patrícia 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- Como assim? Que tem ou que começa? Com x?... ficou 

pensando...olhado para os lados ..acho que não tem nenhuma com 

x...não tem nenhuma com x. Fica em silencio até esgotar seu tempo. 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Abriu a caixa... fechou...pegou apenas uma deixando as demais de 

lado... Voltou a abrir a caixa, depois pegou as demais... 

2- Eu fiz umas camas de rato... Com as caixas semi-abertas 

3- Abriu totalmente as caixas... Colocou a parte interna em cima de cada 

caixa externa correspondente. Fiz... Uma ponte 

Eu não sei agora. 
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NOME: R.M                  IDADE: 7                                FORMA: S 

SÉRIE:1º ano                                                                ESCOLA: Particular      

F6 – Fábula do Elefante 

OBS. Oque é isso aí? Olhou para o elefante  imediatamente falou ta já sei 

a história, ficou olhando atentamente o desenho, olhou atrás, voltou pra frente da 

história d novo  

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E O ELEFANTE 

 

Era uma vez um menino que estava brincando com um elefante e daí eles 

entraram na casa e ele abriu a porta e viu que o elefante saiu do quarto, e ele tomou 

um susto, porque o elefante tinha sumido. 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. Ficou olhando imediatamente o desenho, segurou a prancha 

firmemente pela mão enquanto olhava atentamente os detalhes  

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO ESTAVA ESTUDANDO 

O menino estava estudando e daí encontrou a professora. 

F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Bah, essa daqui já é muito. Já deu. 

 

História narrada pela criança:  

O menino estava saindo da escola e daí ele tava fechando a porta pra sair 

ele então encontrou a moça. Pode ser a professora, ah era uma empresaria que estava 

ali dando alguma coisa lá pra ele. 

 TÍTULO: O MENINO E O ELEFANTE. 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS. Ficou olhando em silencio e imediatamente começou a narrar a 

historia. 
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História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO PERCEBEU 

O menino estava doente daí ele percebeu alguma coisa, que ele tava com a 

porta fechada ele não estava  muito acostumado desse jeito,  e fim acabou. 

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (Tempo: 1 MINUTO) 

1- Girafa 

2- Elefante 

3- Leão 

4- Tigre 

5- Rinoceronte 

6- Ficou buscando no ambiente... leopardo 

7- Camelo 

  

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1MINUTO) 

1- Pedro 

2- Pietro 

3- Paula 

4- Ficou buscando no ambiente... Só isso. 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- Bah ficou olhando com a mão na boca, respirou fundo... Concluiu: uma 

fruta com x não tem, tem alguma fruta com x? Não, não tem fruta com 

x, não conheço nem uma fruta com x. Não conheço mesmo... Aguardou 

o termino de seu tempo na atividade proposta 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Vamos ver... Pode ser um dado, mexia nas caixas 

2- Pode ser uma escada de brincadeira 

3- Uma ponte (2) 

4- Deixa-me ver, pode ser um t (3) 

5- Pode ser um sofá (3) 

6- E não tem mais nada 

7- Uma caixa de som com aquelas coisas de dança que fica brilhando (4) 
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FORMA S- MASCULINO 

NOME: M.                                                IDADE: 7          FORMA: S 

SÉRIE: 1ª                                                                           ESCOLA: Particular 

F6 – Fábula do elefante 

OBS: ficou olhando cerca de 30 segundos 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO LAVANDO O ELEFANTE 

 

O menino estava lavando o elefante e foi pra o seu quarto 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS.  Foi mais rápido para começar a sua história. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO SENTOU PARA COMER 

O menino sentou para comer e sua amiga para acompanhá-lo. 

F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Olhou mais atentamente com o mesmo tempo da primeira lâmina 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO E A ESCOLA 

O menino entrou na escola e depois entrou na sua sala e depois sentou para 

escutar a sua professora. 

 F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS.  Aqui só tem um desenho, xi...ficou pensando  ...já fiz 

                   

                 História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO COM MEDO DO ESCURO 

O menino foi dormir e ficou com medo do escuro. 
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TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1MINUTO) 

1- Macaco 

2- (hum q mais...): ai não me lembro...hum...nao é selvagem: rinoceronte 

3- Peixe 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P”   (tempo:1 MINUTO) 

1- Pedro 

2- Patrícia 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- Imediatamente disse: bah, não sei nenhuma, não conheço nenhuma que 

comesse com a letra  “x” (fica em silencio até esgotar seu tempo) 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Um pé (abriu parcialmente as caixas deixando duas deitadas e uma em pé 

2- Um boliche... (colocou um na frente e duas caixas atrás fez movimento para 

derrubar os boliches) 

3- Uma pirâmide duas na base e uma em cima 

4- Tirou todos os compartimentos das caixas... Dominó 

5- Memória (duas abaixadas gaveta e outras caixas) 
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NOME: J.P                                    IDADE: 7                         FORMA: S 

SÉRIE:  1ª                                                                               ESCOLA: Particular  

F6 – Fábula do Elefante 

OBS. É só essa história? Ficou olhando. Eu acho que estou pronto. 

 

História narrada pela criança:  

Eu acho que o menino estava brincando com o elefante e depois quando ele 

ia brincar outra  vez com ele, o elefante não estava mais lá. 

TÍTULO: O ELEFANTE PERDIDO 

 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. Começou a roer a unhas, depois começou a mexer nas mãos. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: MAS EU JÁ COLOQUEI? É A MESMA HISTÓRIA 

O menino estava procurando o elefante na paisagem e depois ele não achou 

e foi lá falar com a mãe dele, e a mãe falou que o elefante poderia estar nos brinquedos 

dele. 

F9 – Fábula da notícia  

OBS. Ficou olhando atentamente aos detalhes da historia. 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: ESTÁ DANDO UM NOME PARA AS PARTES DA 

HISTÓRIA: IR PRA AULA CEDO 

O menino, ele estava indo para a escola dele e abriu a porta e a professora estava 

falando lá com outro professor, e quando o menino ia abrir ele pegou e falou com a 

professora que eles estão cansados de esperar a professora. E depois... tem que lá 

pegar outra  pagina ( Julian me pediu a outra lamina). 
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F10 – Fábula do Sonho Mal 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: A HORA DE DORMIR 

Então a professora deu a aula pra ele e ele foi lá dormir cedo porque amanhã ele tinha 

trabalho no sábado (autobiográfico).  Acabou então. J. peruntou: porque não pintaram 

os desenhos?  

 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1MINUTO) 

1- Leão  

2- Macaco 
3- Tigre 

4- Gorila 

5- Jacaré 

6- Que eu saiba é só 

 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1MINUTO) 

1- Pessoa 

2- João não começa com a letra p. Pode ser tudo que começa com a letra p? 

3- Não conheço ninguém, só com L 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

1- Ficou pensando. Ah pensava que era xícara, ficou pensando bah, x é difícil que 

começa eu não sei... Mas ficou buscando. Hum do x eu não consigo.   

2- Ficou  tentando pensando até o fim de seu tempo. 
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TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Eu já sei, mas uma brincadeira que queima. Tirou a gavetinha da caixa e 

mostrou que coloca um fósforo na caixa ao lado do riscador e pede para o 

menino se ele consegue mexer com o robô, então quando ele vai fechar a caixa 

ele risca o fósforo e ai queima ele. 

2- Ficou manuseando... Achar pedras e colocar na caixinha para colecionar 

3- Jogar sapata com uma caixa atirando na laje 

4- Se tivesse um boneco poderia ser uma montanha e ai pega fogo e queima o 

boneco e deve ter cuidado para não se queimar 

5- Se tivesse cinco caixas eu poderia derrubar (fez como o efeito dominó. 

7- Pode pegar uma caneta escrever um dado e jogar. A criança fica la no portao e 

joga o dado e ele então se da três ele da três passos. 

8- Posso fazer um “t” e da para fazer com duas caixas se quiser. 
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NOME: V.B                         IDADE:7                                 FORMA:S 

SÉRIE:   1ª                                                                   ESCOLA: Particular                 

F6 – Fábula do elefante 

OBS: Ficou olhando cerca de 30 seg. De forma atenta, sem dizer nada, 

pareceu preocupado, to pronto. 

 

História narrada pela criança:  

Um menino tava arrumando o elefante daí o elefante fugiu e ele foi junto e 

bateu a porta e a porta bateu nele. 

TÍTULO: O MENINO E O ELEFANTE 

F7 – Fábula do objeto fabricado 

OBS: Ficou olhando atentamente. 

 

História narrada pela criança:  

Um menino construiu uma miniatura de torre e depois ele mostrou para 

uma menina. 

TÍTULO: O MENINO CONSTROI UMA MINIATURA DE TORRE 

 

F9 – Fábula da notícia  

OBS: OLHOU ATENTAMENTE, QUADRO A QUADRO DO DESENHO, 

SE ATEVE AOS DETALHES DE CADA FIGURA ANTES DE DAR INICIO A 

HISTÓRIA 

 

História narrada pela criança:  

O menino foi para a escola e quando ele entrou na escola ele achou uma 

menina. 

 TÍTULO: O MENINO VAI PARA A ESCOLA 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

OBS: novamente pegou a lamina levou perto dos olhos. com uma 

expressão atenta. tô pronto. 

 

 



108 

 

História narrada pela criança:  

O menino foi deitar na cama e quando ele deitou na cama ele bateu a 

cabeça na cama. 

TÍTULO: O MENINO BATE A CABEÇA NA CAMA. 

TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo: 1 MINUTO) 

1- Leão 

2- Tigre  

3- Leoa 

4- Hã... 13s... Onça 

5- Pantera negra 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” (tempo: 1MINUTO) 

1- Patricia 

2- Deixa ver... 43s... hã... terminou o tempo. 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

 

1- Hum... Com x? Que começa com x? Hum... Ficou pensando... Deixou o tempo 

se esgotar ate o fim, é fruta? Mas não disse que não existia. 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 

1- Não abriu apenas ficou manuseando de um lado a outro: portão 

2- Uma cabeça de um coelho, (colocou uma caixa de duas em cima) 

3- Cobra (enfileirou as caixas) 

4- Uma escada (colocou uma em cima da outra, mas nas pontas) 

5- Abriu e fechou, tirou. Deixou entre aberta;... Uma borracha 

6- Uma arma (colocou duas caixas atrás da outra e uma em posição abaixo) 
7- Um avião 

8- Uma cama (duas caixas de lado e uma em pé na ponta como cabeceira) 
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NOME:  F.K             IDADE:     7                               FORMA:S 

SÉRIE: 1º                                                                    ESCOLA: Particular                

F6 – Fábula do Elefante 

História narrada pela criança: 

 TÍTULO: O MENINO E O ELEFANTE 

 Um menino viu um elefante e depois fechou a porta e saiu 

F7 – Fábula do Objeto Fabricado 

OBS. Observou a lamina por algum tempo.  

 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO CONSTRUIU UM BRINQUEDO 

 

  Um menino construiu um brinquedo e mostrou depois. 

 

F9 – Fábula da Notícia  

OBS. Hum... Que difícil falar isso 

 

 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO FOI PARA A ESCOLA 

                 O menino foi para a escola  

 

F10 – Fábula do Sonho Mal 

Obs. Essa eu sei. 

História narrada pela criança:  

TÍTULO: O MENINO FICOU DOENTE 

                  O menino ficou doente e foi pra cama dormir. 
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TESTES DIVERGENTES: 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS: (tempo:1MINUTO) 

1- Bugio 

2- Macaco 

3- Leão 

4- Cobra 

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P”   (tempo:1MINUTO) 

1- Paulo 

2- Eu sei, mas não lembro mais. 

 

LISTA DE FRUTAS QUE COMEÇAM COM A LETRA “X”. (TEMPO: 

1 MINUTO) 

 

1- Não sei, não sei mesmo (pede para mudar de atividade). 

 

TRÊS OBJETOS SIMPLES – CAIXA DE FÓSFORO VAZIA (TEMPO: 

LIVRE) 
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11. ANÁLISE DESCRITIVA DOS DADOS 

Todos os testes estatísticos foram realizados ao nível de significância de 

5%. A razão da escolha de nível-p de 0,05 é pelo fato de que tal nível é 

costumeiramente tratado como um "limite aceitável" de erro em grande parte das 

pesquisas, incluindo as pesquisas psicológicas. 

Seguem, portanto, os resultados da análise estatística realizada a partir dos 

resultados dos testes aplicados nas crianças com educação musical/UFRGS e sem 

educação musical formal com uma breve explicação dos procedimentos utilizados e 

suas interpretações. Os testes serão analisados em dois momentos distintos. No primeiro 

momento serão discutidos os resultados pertinentes às quatro lâminas do “Teste das 

Fábulas”, em que se buscou a presença de itens de criatividade: fluência, elaboração, 

originalidade, expressão da emoção, fantasia, movimento, uso de contexto, extensão de 

limites e títulos expressivos. No segundo momento, serão analisados os resultados 

estatísticos dos testes referentes ao Pensamento Divergente. 

Software utilizado: SPSS 13, e Excel 2007. 

Análises estatísticas utilizadas: Teste t de Student, Correlação de Pearson e 

ANOVA. 

Apresentaremos, em primeiro lugar, as médias dos grupos estudados, ou 

seja, crianças com educação musical/ UFRGS e crianças sem educação musical formal. 

 

11.1 TESTE DE CRIATIVIDADE 

  

11.1.1 MÉDIA DOS ITENS DE CRIATIVIDADE EM CADA GRUPO 

  

De acordo com a tabela 1 abaixo, conforme as médias de cada item de 

criatividade, podemos observar que as médias no grupo de crianças com educação 

musical/UFRGS permaneceram sempre acima de 12,00 chegando a 37,50 conforme 

tabela 1.2. Os grupos das crianças sem educação musical formal tiveram médias que 

variaram de zero a 23,75, foram médias bem menores que as observadas nas crianças 

com educação musical/UFRGS. Isso significa, que, no “teste das fábulas”, o 

desempenho dos resultados das crianças com educação musical/UFRGS foram mais 

expressivos, pois permaneceram com médias significativamente altas, 

comparativamente entre os grupos distintos. 

O item de criatividade “movimento” foi a média mais alta entre os dois 

grupos, guardando as devidas proporções de cada um. Portanto, podemos dizer que na 

criação das histórias a presença do movimento é o item criativo que mais se sobressaiu 

nas crianças de ambos os grupos, média de 37,50 para as crianças com educação 

musical/ UFRGS e média de 23,75 para as crianças sem educação musical formal. 

Ambos os grupos seguem de forma idêntica, como a Fluência  em segundo lugar  com 

maior média.  Para as crianças com educação musical/ UFRGS, médias de 36,78 e 

7,28125 para as crianças sem educação musical formal. Já na terceira posição os grupos 

se diferenciam. A expressão da emoção, com média de 29,38, toma a terceira posição 

para as crianças com educação musical/UFRGS, e extensão de limites de 2,8125 para as 

crianças sem educação musical formal. A 4ª posição – extensão de limites - as médias 

voltam a ser coincidente em ambos os grupos, porém com médias mais altas para as 

crianças com educação musical/UFRGS de 26,25 e 2,1875 para as crianças sem 

educação musical formal. Nota-se que as diferenças das médias nesta posição, para as 

crianças com educação musical/UFRGS, é 12 vezes maior que as das crianças sem 

educação musical formal. Interessante observar que já na segunda posição das médias 

dos itens de criatividade, ou seja, item Fluência, a média das crianças sem educação 
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musical formal sofre uma queda expressiva de 16,46875 ( 1ª posição:23,75 –7,28125: 2ª 

posição) seguindo posições baixas, porém menos acentuadas entre as posições, (3º ) 

2,8125,(4º ) 2,1875, ( 5º )1,875, (6º )0,3125 e (7º e 8º )0. 

Notamos ainda que no item de criatividade Originalidade, característica 

fundamental do sujeito criativo, o grupo das crianças com educação musical/UFRGS 

alcançou uma média de 19,69, enquanto para o grupo de crianças sem educação musical 

formal, a média encontrada foi zero, tomando a última posição neste grupo. A fantasia, 

para o grupo com educação musical/UFRGS, foi de 12,19 tomando a última posição, 

porém, ainda assim, com uma média 12 vezes maior, conforme podemos observar 

comparativamente na Tabela 1.0. 

 

 
11.1.2 FIGURA 1.0  MÉDIAS ENTRE OS GRUPOS DE CRIANÇAS 

 

 

 
 

 

 
 

 

No gráfico 2.1 , para melhor visualização, podemos encontrar sobrepostas as 

médias dos itens de criatividade de ambos os grupos de crianças. Notamos que o item 

MOVIMENTO  foi a média que sofreu  maior elevação em ambos os grupos; no 

entanto, as médias são significativamente diferentes quando comparadas. No gráfico 

2.2, os histogramas nos dão uma ideia bem clara dessas diferenças. Notamos, nas 

crianças sem educação musical formal, que, pelos histogramas, as médias dos demais 

itens de criatividade, com exceção do movimento, são muito discretos e imperceptíveis 

quando comparados com o grupo das crianças com educação musical/UFRGS. 

  

 

Média de Movimento 37,50

Média de Fluência 36,78

Média de Expressão de emoção 29,38

Média de Uso de contexto 26,25

Média de Elaboração 22,19

Média de Originalidade 19,69

Média de Extensão de limites 14,38

Média de Fantasia 12,19

Com Educação Musical

Média de Movimento 23,75

Média de Fluência 7,28125

Média de Extensão de limites 2,8125

Média de Uso de contexto 2,1875

Média de Expressão de emoção 1,875

Média de Fantasia 0,3125

Média de Elaboração 0

Média de Originalidade 0

Sem Educação Musical
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FIGURA 2.1 

 

 

 
 

 

 

 

 

FIGURA 2.2 

 

 
 
 
 
                O item de criatividade -título expressivo - foi analisado separadamente dos 

demais itens por conter medidas  que avaliavam os sujeitos de zero a 30 pontos, 

diferentemente dos demais itens cuja medida era de zero a 40. A Fluência foi o único 

item que não possuía teto de avaliação, pois a mesma dependia do número de ideias em 

cada história narrada pelas crianças de ambos os grupos. Conforme a figura abaixo 2.3, 

a média do grupo de crianças com educação musical/UFRGS foi de 35,5. Média 

significativamente maior que a média encontrada no grupo das crianças sem educação 

musical formal de 19,5. Assim, em termos de médias dos grupos, foram encontradas  
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diferenças significativas entre as suas médias em todos os itens de criatividade 

considerados no presente estudo. As  médias dos itens de criatividade das crianças com 

educação musical/UFRGS foram maiores chegando, em alguns itens, a serem  mais de 

22 vezes maior que a do grupo das crianças sem educação musical formal, conforme 

podemos constatar no item – Originalidade. 

  

 

FIGURA 2.3 

 

 

 
 

 

 

                 Examinaremos, a seguir, as correlações entre o item de criatividade Fluência 

com os demais itens de criatividade. Conforme a Tabela 3 abaixo, a um nível de 

significância de 5%, verificou-se correlação significativa e positiva entre Fluência e 

todas as demais variáveis (itens de criatividade estudado).  O que significa que, quando 

uma variável cresce, a outra também aumenta. 
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11.3 TABELA 3 CORRELAÇÃO ENTRE FLUÊNCIA E OS DEMAIS ITENS 

AVALIADOS 

 

 

 
 

 

 

                A seguir demonstraremos como os itens de criatividade se comportaram 

quando correlacionados com o item de criatividade - fluência através de figuras de 

dispersão. 

  

11.4 FIGURAS 3.1 GRÁFICOS DE DISPERSÃO ENTRE FLUÊNCIA E CADA 

UM DOS ITENS AVALIADOS 

 

                   Através dos gráficos, pode-se verificar que há evidência de correlação 

positiva entre Fluência e cada uma das demais variáveis (itens: elaboração, 

originalidade, expressão da emoção, fantasia, movimento, uso do contexto, extensão de 

limites e título expressivo). 

 

 

 

Itens Avaliados Correlação de Pearson Valor-p N

Elaboração 0,72 0,00 64

Originalidade 0,69 0,00 64

Expressão de emoção 0,67 0,00 64

Fantasia 0,45 0,00 64

Movimento 0,48 0,00 64

Uso de contexto 0,71 0,00 64

Extensão de limites 0,40 0,00 64

Título expressivo 0,40 0,00 64
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                Na tabela 4,  verificamos as médias de cada item de criatividade com seus 

respectivos desvios-padrão dos dois grupos estudados. Podemos notar que os desvios-

padrão dos itens de criatividade são maiores no grupo de crianças com educação 

musical/UFRGS. Isso ocorreu pelo fato de as crianças com educação musical/UFRGS 

gerarem muito mais resposta nos itens de criatividade, aumentando com isso a média. O 

item de criatividade – movimento foi a única variável que teve o desvio-padrão mais 

próximo do grupo das crianças com educação musical/UFRGS. Se notarmos melhor, 

veremos que o item de criatividade - movimento - foi um item com média maior em 

ambos os grupos, gerando médias mais expressivas, principalmente do grupo de 
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crianças sem educação musical formal, em que ficou evidente o seu destaque pela média 

alta alcançada. 

Pelo Teste T de Student, há evidência de diferença significativa, entre todas as médias 
dos itens de criatividade, ou seja, fluência, elaboração, originalidade, expressão da 
emoção, fantasia, movimentos, uso do contexto, extensão de limites e título 
expressivo do  grupo com educação musical/UFRGS e o grupo sem educação formal a 
um nível de significância de 5% (valor-p < 0,00). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
11.5 TABELA 4. TESTE T DE STUDENT 

Tabela com as médias e os desvios de cada variável 

 

 

Tabela com o Teste T  

Group Statistics

32 36,78 27,567 4,873

32 7,28 4,623 ,817

32 22,19 16,798 2,969

32 ,00 ,000 ,000

32 19,69 17,503 3,094

32 ,00 ,000 ,000

32 29,38 15,227 2,692

32 1,88 7,378 1,304

32 12,19 12,374 2,188

32 ,31 1,768 ,313

32 37,50 9,837 1,739

32 23,75 10,701 1,892

32 26,25 12,115 2,142

32 2,19 6,591 1,165

32 14,38 14,797 2,616

32 2,81 9,914 1,753

32 22,19 10,391 1,837

32 13,44 7,007 1,239

Grupo

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

f luênc ia

Elaboração

Originalidade

Expressão de emoção

Fantasia

Mov imento

Uso de contexto

Extensão de limites

Título expressiv o

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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Para satisfazer a suposição de homogeneidade de variância, foi realizada 

uma transformação nos dados, o logaritmo natural dos dados foi utilizado para essa 

análise. 

De acordo com a figura 5 abaixo, podemos notar, frente às médias de cada 

lâmina em ambos os grupos, que elas não foram dispersas, ou seja, as lâminas 

(F6;F7;F9;F10) geraram respostas (itens de criatividade em cada grupo) de uma forma 

homogênea. Todas as lâminas serviram de estímulo e foram capazes de gerar respostas 

sem apresentar discrepâncias de respostas entre elas. Assim, as lâminas escolhidas para 

o teste cumpriram o seu papel para gerar respostas (itens de criatividade). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
9.6 FIGURA 5 -  ANÁLISES DE VARIÂNCIA (ANOVA) 

  

 

Tabela com o teste de homogeneidade de variância 

 

Descriptive Statistics

Dependent Variable:  Ln_Geral_criat iv idade

4,2125 ,40677 8

3,0115 ,53586 8

3,6120 ,77193 16

4,1711 ,60302 8

3,0064 ,49163 8

3,5888 ,80263 16

4,1827 ,70133 8

2,8618 ,50640 8

3,5223 ,90248 16

4,1189 ,46485 8

3,2106 ,49079 8

3,6647 ,65823 16

4,1713 ,52963 32

3,0226 ,49760 32

3,5969 ,77136 64

Grupo

Com_Edu_Musical

Sem_Edu_Musical

Total

Com_Edu_Musical

Sem_Edu_Musical

Total

Com_Edu_Musical

Sem_Edu_Musical

Total

Com_Edu_Musical

Sem_Edu_Musical

Total

Com_Edu_Musical

Sem_Edu_Musical

Total

lâmina

F10

F6

F7

F9

Total

Mean Std.  Dev iation N
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                    Pelo teste de Levene, há evidência de homogeneidade de variância a um 

nível de significância de 5% (valor-p 0,903). Isso significa que existe consistência 

entre os dados. 

                 Na figura 6, podemos ver alguns dados relevantes quando cruzamos os 

grupos como um todo. Em relação às “lâminas”, comparando as suas médias e nível 

de significância, observamos que  (mean Square =  0,056/P 0,898) não são 

significativamente diferentes, ou seja, aqui vemos mais uma vez que não há 

discrepâncias de respostas (itens de criatividade) entre elas. Já, por outro lado, o 

“Grupo” (Mean Square = 21,113 / p = 0,000) revela diferenças entre os grupos de 

crianças em relação as suas médias registradas em suas respostas (itens de 

criatividade). 

 

11.7 FIGURA 6  ANOVA 

 

                 A um nível de significância de 5% não há evidência de diferença 

significativa na interação grupo e lâmina. (valor-p 0,898). Os grupos se 

comportaram de forma consistente, sem dispersão que pudesse comprometer os 

resultados. 

                      Levando-se em consideração o escore geral entre os dois grupos, 

conforme figura 7 – Teste T de Student -, notamos que, no escore geral das médias, o 

grupo das crianças com educação formal/UFRGS é três vezes maior que a média 

alcançada pelas crianças sem educação musical formal. O desvio-padrão do grupo das 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable:  Ln_Geral_criat iv idade

,392 7 56 ,903

F df 1 df 2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of  the

dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+lâmina+Grupo+lâmina * Grupoa. 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Ln_Geral_criativ idade

21,642a 7 3,092 10,929 ,000

828,026 1 828,026 2926,927 ,000

,167 3 ,056 ,197 ,898

21,113 1 21,113 74,632 ,000

,362 3 ,121 ,426 ,735

15,842 56 ,283

865,511 64

37,485 63

Source
Corrected Model

Intercept

lâmina

Grupo

lâmina * Grupo

Error

Total

Corrected Total

Ty pe III  Sum

of  Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,577 (Adjusted R Squared = ,525)a.  
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crianças com educação musical formal/ UFRGS foi de 222,730, enquanto o grupo das 

crianças sem educação formal alcançou desvio-padrão de 77,563. Mais uma vez é lícito 

informar que essas diferenças nos desvios-padrão apenas refletem o alto índice de 

respostas para os itens de criatividade no grupo das crianças com educação 

musical/UFRGS. 

  

                  Pelo Teste T de Student, portanto, há evidência de diferença significativa, 

entre as médias da variável Escore Geral de Criatividade do  grupo com educação 

musical/UFRGS e o grupo sem educação musical formal, a um nível de significância de 

5% (valor-p 0,01). 

 

 

 

11.8 FIGURA 7 -   TESTE T de STUDENT PARA COMPARAÇÃO DO 

ESCORE GERAL ENTRE OS DOIS GRUPOS 

 

 

                   Foi realizada uma análise  das médias alcançadas, que levou em conta o 

fator sexo. A análise demonstrou que não existem diferenças entre sexos nos dois 

grupos pesquisados. Conforme podemos verificar na figura 8.1, para as crianças do sexo 

feminino, a média alcançada foi de 421,88 e para as crianças do sexo masculino, 

346,88. O desvio-padrão foi maior para as meninas (321,784), enquanto a média dos 

meninos foi de (195,573).  O desvio-padrão foi maior para as crianças do sexo feminino 

(321,784) por conta de suas médias altas, gerado por um volume maior de respostas 

para os itens de criatividade no teste. Assim podemos concluir, de acordo com a figura 

8.2, que pelo Teste T de Student  não há evidência de diferença significativa entre as 

médias da variável Escore Geral de Criatividade do  sexo feminino e masculino, a um 

nível de significância de 5% (valor-p  0,584). 

 

Teste t para sexo 

FIGURA 8.1 

 

Group Statistics

8 186,63 77,563 27,423

8 582,13 222,730 78,747

Grupo

Sem

Com

Geral _por_criança

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Group Statistics

8 421,88 321,784 113,768

8 346,88 195,573 69,145

sexo

Feminino

Masculino

Geral _por_criança

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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FIGURA 8.2 

 
 

 

Foi realizada, igualmente, uma análise por grupo em separado do fator sexo 

para as crianças com educação musical/UFRGS e para as crianças sem educação 

musical formal. Primeiramente analisaremos o grupo de crianças com educação 

formal/UFGRS e posteriormente o grupo de crianças sem educação musical formal. 

No grupo de crianças com educação formal/UFRGS, as médias encontradas 

nas crianças do sexo feminino e masculino ficaram próximas, ou seja, as crianças tanto 

do sexo masculino como do sexo feminino  no grupo com educação musical 

formal/UFRGS tiveram a tendência de gerarem respostas sem discrepâncias que os 

diferenciassem, tendo apenas uma média levemente  mais alta para as crianças do sexo 

feminino, mas estatisticamente sem diferença, conforme podemos observar na figura 9.1 

abaixo. 

Portanto, pelo Teste T de Student,  não há evidência de diferença 

significativa  entre as médias da variável Escore Geral de Criatividade do  sexo 

feminino e masculino do grupo de crianças com educação musical/UFRGS a um nível 

de significância de 5% (valor-p  0,362), de acordo com a figura 9.2. 

 

11.9 FIGURA 9.1 - Grupo com educação musical/UFRGS e sexo 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test

5,996 ,028 ,563 14 ,582 75,000 133,132 -210,540 360,540

,563 11,551 ,584 75,000 133,132 -216,327 366,327

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

Geral _por_criança

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means

Group Statistics

4 660,00 298,407 149,203

4 504,25 102,640 51,320

sexo

Feminino

Masculino

Geral _por_criança

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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11.10 FIGURA 9.2 Média geral (fator sexo –grupo de crianças com 

educação musical formal/UFRGS) 

 

                     No grupo de crianças sem educação musical formal, conforme figura 10.1,  

também encontramos resultados semelhantes, ou seja, em relação ao fator sexo, as 

médias não se diferenciaram significativamente. As crianças do sexo feminino tiveram 

média geral 183,75, e as crianças do sexo masculino média geral de 189,50. Interessante 

observarmos que, ainda que os dados não sejam significativamente diferentes, no grupo 

das crianças sem educação musical formal, a média levemente (mas sem significância) 

mais alta foi a das crianças do sexo masculino; ao contrário do grupo das crianças com 

educação musical/UFRGS, que tiveram equilíbrio nas médias, porém com uma discreta 

média de valor numérico maior para o sexo feminino. O desvio-padrão foi três vezes  

maior  para as crianças do sexo masculino no grupo das crianças sem educação musical 

formal.  

                     Pelo Teste T de Student , portanto, não há evidência de diferença 

significativa, entre as médias da variável Escore Geral de Criatividade do  sexo 

feminino e masculino, do grupo de crianças sem educação musical formal, a um nível 

de significância de 5% (valor-p  0,925), de acordo com a figura 9.1 e 9.2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independent Samples Test

2,110 ,197 ,987 6 ,362 155,750 157,783 -230,330 541,830

,987 3,700 ,384 155,750 157,783 -296,693 608,193

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

Geral _por_criança

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means
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11.11 FIGURA 10.1 Sexo e grupo sem educação musical 

 

11.12 FIGURA 10.2 Média geral (fator sexo - grupo de crianças sem 

educação musical formal) 

 

11.13 FIGURA 10.3 ANOVA para sexo e grupo 

Tabela com as descritivas 

 

Tabela com o teste de homogeneidade de variância 

 

Group Statistics

4 183,75 36,719 18,359

4 189,50 112,548 56,274

sexo

Feminino

Masculino

Geral _por_criança

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

3,280 ,120 -,097 6 ,926 -5,750 59,193 -150,590 139,090

-,097 3,631 ,928 -5,750 59,193 -176,887 165,387

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

Geral _por_criança

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means

Descriptive Statistics

Dependent Variable: Geral _por_criança

183,75 36,719 4

660,00 298,407 4

421,88 321,784 8

189,50 112,548 4

504,25 102,640 4

346,88 195,573 8

186,63 77,563 8

582,13 222,730 8

384,38 260,135 16

Grupo

Sem

Com

Total

Sem

Com

Total

Sem

Com

Total

sexo

Feminino

Masculino

Total

Mean Std.  Dev iation N
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Pelo teste de Levene, há evidência de homogeneidade de variância ao 

um nível de significância de 5% (valor-p 0,081). 

Tabela com a ANOVA 

 

A um nível de significância de 5% não há evidência de diferença 

significativa na interação grupo e sexo. (valor-p 0,357). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa

Dependent Variable:  Geral _por_criança

2,863 3 12 ,081

F df 1 df 2 Sig.

Tests the null hypothesis that the error variance of

the dependent variable is equal across groups.

Design: Intercept+sexo+Grupo+sexo * Grupoa. 

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Geral _por_criança

674263,250a 3 224754,417 7,914 ,004

2363906,250 1 2363906,250 83,238 ,000

22500,000 1 22500,000 ,792 ,391

625681,000 1 625681,000 22,032 ,001

26082,250 1 26082,250 ,918 ,357

340790,500 12 28399,208

3378960,000 16

1015053,750 15

Source
Corrected Model

Intercept

sexo

Grupo

sexo * Grupo

Error

Total

Corrected Total

Ty pe III  Sum

of  Squares df Mean Square F Sig.

R Squared = ,664 (Adjusted R Squared = ,580)a.  
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11.2 TESTES DIVERGENTES 

 

Seguem os resultados da análise estatística realizada dos dados fornecidos com 

uma breve explicação para os testes divergentes. Esses testes abarcaram as seguintes 

atividades: com o tempo de um minuto, a criança deveria listar nomes de animais 

selvagens, nome de pessoas que começam com a letra “P”, nome de frutas que 

começam com a letra “X”. Após essas atividades, a criança lista as possibilidades de 

brinquedos e/ou brincadeiras possíveis de serem feitas com três caixas de fósforos. 

Software utilizado: SPSS 13, e Excel 2007. 

Na figura 11.1, encontramos as médias dos grupos das crianças com educação 

musical/UFRGS e das crianças sem educação musical formal em relação às quatro 

atividades realizadas nos testes de divergência. Como podemos observar, as médias do 

grupo das crianças com educação musical/UFGRS foram maiores em todas as 

atividades realizadas no teste de divergência. A média mais alta para ambos os grupos 

foi na atividade - Lista com frutas que começam com a letra “X”. Já a média mais baixa 

para ambos os grupos foi expresso na atividade - Lista com nomes de pessoas que 

começam com a letra “P”.  

Uma questão que nos chama a atenção é para o fato de que as médias entre os 

dois grupos, em comparação com as médias no Teste de Fábulas, não foram tão 

distantes. As distâncias entre as médias no Teste das Fábulas chegaram a uma diferença  

doze vezes maior, favoravelmente para o grupo das crianças com educação 

musical/UFRGS (ver figura 1.0) Com exceção da atividade - Lista de brincadeiras e/ou 

brinquedos com três caixas de fósforo- que chegou a ser três vezes maior para as 

crianças com educação musical/UFRGS, as demais atividades foram, no mínimo, duas 

vezes maior favoravelmente, sempre, para o grupo de crianças com educação 

musical/UFRGS. 

  

Análises estatísticas utilizadas: Descritiva, Teste t de Student. 

 

9.2.1 FIGURA 11.1 – Teste T Student 

Tabela com as médias e os desvios de cada variável 

 

Group Statistics

8 13,63 5,553 1,963

8 5,25 2,659 ,940

8 4,13 2,232 ,789

8 1,75 ,886 ,313

8 25,00 13,093 4,629

8 13,75 5,175 1,830

8 19,75 9,438 3,337

8 5,88 3,482 1,231

Grupo_

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Com_Musical

Sem_Musical

Animais  Selv agens

Nomes “P”

Frutas com letra X

Caixa de f ósf oro

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean
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Na figura 11.2 abaixo, encontramos dados que nos permitem afirmar que 

pelo Teste T de Student há evidência de diferença significativa entre as médias da 

variável Animais Selvagens  do  grupo com educação e musical/UFGS e o grupo sem 

educação musical formal, a um nível de significância de 5% (valor-p < 0,002); 

igualmente para Lista de nomes de pessoas que começam com a letra “P” a um nível de 

significância de 5% (valor-p < 0,014); Lista de frutas que começam com a letra “X” a 

um nível de significância de 5% (valor-p < 0,040), e para Lista de atividades de 

brinquedos e/ou brincadeiras com três caixas de fósforos a um nível de significância de 

5% (valor-p < 0,004). 

 

 

 

9.2.2 FIGURA 11.2 Tabela com o Teste T  

 
 

 

A atividade - Lista de brinquedos e/ou brincadeiras com três caixas de 

fósforos - também contemplava  itens de criatividade, além da quantidade de brinquedos 

e/ou brincadeiras criada pelas crianças. Foram analisados seis itens de criatividade: 

flexibilidade, elaboração, originalidade, expressão da emoção, fantasia e movimento.  

Analisaremos as frequências de cada item avaliado no teste de divergência.  

De acordo com a figura 12.1, podemos observar a existência de flexibilidade 

em 100% nas criações sem educação musical formal. No grupo das crianças com 

educação musical/UFRGS, apenas uma criança não apresentou flexibilizou. 
  

 

 

 

 

Independent Samples Test

1,912 ,188 3,847 14 ,002 8,375 2,177 3,706 13,044

3,847 10,050 ,003 8,375 2,177 3,528 13,222

3,759 ,073 2,797 14 ,014 2,375 ,849 ,554 4,196

2,797 9,154 ,020 2,375 ,849 ,459 4,291

3,839 ,070 2,260 14 ,040 11,250 4,978 ,574 21,926

2,260 9,135 ,050 11,250 4,978 ,015 22,485

5,187 ,039 3,901 14 ,002 13,875 3,557 6,247 21,503

3,901 8,871 ,004 13,875 3,557 5,812 21,938

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

Equal variances

assumed

Equal variances

not  assumed

Animais  Selvagens

Nomes “P”

Frutas com letra X

Caixa de f ósf oro

F Sig.

Lev ene's Test for

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  f or Equality  of  Means
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9.2.3 FIGURA 12.1 

 

 

No item elaboração, 75% (6) do grupo das crianças com educação 

musical/UFRGS deram respostas com elaboração, enquanto apenas 62,5% (5) das 

crianças sem educação musical apresentaram o mesmo item de criatividade. Neste item, 

as diferenças são de apenas uma criança favorável para as crianças com educação 

musical/UFRGS. 
  

. 

 

9.2.4 FIGURA 12.2 

 

No item originalidade, 87,5% das crianças pertencentes ao grupo sem 

educação musical  apresentou originalidade. Já para as crianças com educação 

musical/UFRGS, a incidência foi de 75%. Uma sensível vantagem para o grupo sem 

educação musical formal. Apenas uma criança do  grupo sem educação musical formal 

não apresentou originalidade em suas criações, de acordo com a Figura 12.3 

9.2.5 FIGURA 12.3 

 

 
Na Figura 12.4, podemos constatar que nenhuma criança do grupo sem 

educação musical formal apresentou  expressão de emoção em suas criações, ficando a 

vantagem para as crianças com educação musical/UFGRS (62,5% - 5). O mesmo 

resultado também foi constatado para o item  "fantasia". As figuras 12.4 e 12.5 ficaram 

idênticas em seus resultados, conforme podemos constatar abaixo. 

 

 

 

 

 

 

Flexibilidade Com Educação Musical Sem Educação Musical Total geral

Não 1 1

Sim 7 8 15

Total geral 8 8 16

Elaboração Com Educação Musical Sem Educação Musical Total geral

Não 2 3 5

Sim 6 5 11

Total geral 8 8 16

Originalidade Com Educação Musical Sem Educação Musical Total geral

Não 2 1 3

Sim 6 7 13

Total geral 8 8 16
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9.2.6FIGURA 12.4 

 

 

9.2.7 FIGURA 12.5 

 

 
 

 

O item de criatividade "movimento" foi mais presente no grupo com 

educação musical/UFRGS. Sete dessas  oito crianças (87,5%) possuem movimento em 

suas criações. Já o grupo das crianças sem educação musical formal 50% 

apresentaram movimento em suas respostas 

 

9.2.8 FIGURA 12.6 

 

 

A sequência de gráficos abaixo demonstrará a comparação dos grupos de 

crianças (com educação musical/UFRGS e  sem educação musical em suas respostas). 

A resposta “sim” significa a ocorrência do item de criatividade; enquanto a resposta 

“não”, a ausência itens de criatividade. As Figuras 12.7.1; 12.7.2;  12.7.3; 12.7.4;12.7.5; 

12.7.6 apresentam cada item de criatividade estudado na atividade específica – Lista de 

brinquedos ou brincadeiras com três caixas de fósforos (flexibilidade, elaboração, 

originalidade, expressão da emoção,fantasia e movimento e suas respectivas respostas). 

 

9.2.9 FIGURA 12.7.1 

Expressão de Emoção Com Educação Musical Sem Educação Musical Total geral

Não 3 8 11

Sim 5 5

Total geral 8 8 16

Fantasia Com Educação Musical Sem Educação Musical Total geral

Não 3 8 11

Sim 5 5

Total geral 8 8 16

Movimento Com Educação Musical Sem Educação Musical Total geral

Não 1 4 5

Sim 7 4 11

Total geral 8 8 16
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9.2.10 FIGURA 12.7.2 
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9.2.11 FIGURA 12.7.3 

 

 

 

9.2.12 FIGURA 12.7.4 

 

 

 

9.2.13 FIGURA 12.7.5 
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9.2.14 FIGURA 12.7.6 
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Divergência, especificamente na atividade - Lista de brinquedos e/ou brincadeiras com 
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musical formal deixaram de apresentar respostas nos itens de criatividade "expressão da 

emoção" e "fantasia". 

Se realizarmos a somatória simples numa escala de dez, ambos os grupos de 

crianças que apresentaram respostas nos itens de criatividade focado especificamente na 

atividade - Lista de brinquedos e/ou brincadeiras com três caixas de fósforos -, 

encontramos vantagens no grupo das crianças com educação musical/UFRGS conforme 

figura 12.8 

  

 

 

 

9.2.15 FIGURA 12.8 

 

       Forma C (7,5) 

 

        Forma S (5) 

 

9.2.16 FIGURA 12.9 

LISTA DE INVENÇOES 

Meninas C – divergente: 60 

Meninos C divergente:  107  M+F/C= 167 

Meninas S  divergente: 24  

Meninos S divergente:  36    M+F/S = 60 

Atividades criativas com 3 caixas de fósforos
Itens de criatividade (6 itens)
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Legenda: C= com educação musical 

                 S= sem educação musical formal 

 

LISTA DE ANIMAIS SELVAGENS 

Meninas C – divergente: Animais selvagens: 53 

Meninos C divergente:    Animais Selvagens: 56    Masc+Fem/C= 109 

Meninas S  divergente:  Animais Selvagens:25 

Meninos S divergente:   17   Masc.+Fem./S =25+17=42  

 

LISTA DE NOMES DE PESSOAS QUE COMEÇAM COM A LETRA 

“P” 

Meninas C – divergente: Nomes de pessoas com letra P: 21 

Meninos C divergente: Nomes de Pessoas com Letra P: 12   

Masc.+Fem./C= 21+12=33 

Meninas S  divergente:  Nomes de Pessoas com Letra P: 9 

Meninos S divergente:     Nomes de pessoas com letra P: 5   Masc.+Fem./S 

= 9+5= 14 

 

De acordo com os dados da figura 12.10, nos dados acima no teste divergente, as 

meninas do grupo com educação musical/UFGRS  obtiveram, no total, na atividade 

brinquedos e/ou brincadeiras com três caixas de fósforos, 60 invenções. Os meninos 

foram superiores totalizando 107 invenções. O grupo das crianças com educação 

musical/UFRGS totalizou 167 invenções no total. 

Na Lista de animais selvagens, vamos encontrar uma pequena vantagem nos 

meninos em relação às meninas do grupo com educação musical/UFRGS. Eles criaram 

56 nomes, enquanto as meninas 53 nomes. Já no grupo sem educação musical formal, as 

meninas  nomearam 8 nomes a mais que os meninos, ou seja, enquanto os meninos 

listaram 17 nomes, as meninas foram capazes de listarem 25 nomes. 

Na Lista de nomes de pessoas que começam com a  letra “P”, as meninas do 

grupo com educação musical foram superiores aos meninos do mesmo grupo, ou seja, 

as meninas listaram 21 nomes ,enquanto os meninos 12. Superioridade idêntica também 

é vista nas meninas do grupo sem educação musical formal. As meninas listaram 9 

nomes, enquanto os meninos apenas 5. Em ambos os grupos, a diferença foi larga, as 

meninas alcançaram números próximo ao dobro dos meninos.   
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Na Lista de nomes de frutas que começam com a letra “X”, os nomes não eram 

simplesmente computados, eles eram categorizados de acordo com a resposta da 

criança. Foram criadas 5 categorias conforme abaixo: 

 ZERO - NÃO SEI, NÃO SEI MESMO (PEDE PARA MUDAR DE ATIVIDADE); 
10 – Não sei, não existe ,fica em silêncio até esgotar o seu tempo;  
20 – Não sei, não existe, mas continua a tentar buscar no tempo de um 

minuto; 
30 – Busca, inicialmente, negociar por outra letra criando ou não palavras com 

a letra escolhida; 
40 – simplesmente cria frutas com a letra “X”. 
O quadro abaixo mostra a distribuição das crianças em cada categoria. 

 40 – simplesmente cria frutas com a letra “X”.  

O quadro abaixo mostra a distribuição das crianças em cada categoria. 

 

Escores: atividade: Lista de nomes de frutas que começam com a letra 

“X” 

9.2.17 FIGURA 12.10 

 

Grupos escores Zero 10 20 30 40 Total 

Forma C feminino   2 1 1 4 

Forma C masculino 1  1 1 1 4 

Forma S feminino  3 1   4 

Forma S masculino  2 2   4 

Total 1 5 6 2 2 16 

 

   

De acordo com a figura 12.10, podemos observar que 50% (4) das crianças 

com educação musical/UFRGS (meninos e meninas) apresentaram respostas entre 30 e 

40. No escore vinte, encontramos 37,5 % (3).  Apenas uma criança do sexo masculino 

obteve escore zero. 

Já as crianças pertencentes ao sexo feminino do grupo sem educação 

musical formal, respondem por 75% na categoria de resposta 10. Os meninos foram 

mais equilibrados, entre os escores 10 e 20, isto é, 50% (2) para cada categoria 

mencionada. 
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12. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O presente estudo buscou traçar uma comparação dos itens de criatividade 

realizados em dois grupos infantis. Um dos grupos de crianças tinha como diferencial o 

fato de terem participado do programa Música para bebês/ UFRGS. Essa diferença de 

vivência infantil foi determinante para a busca de resultados que apontassem para uma 

qualificação e quantificação dos processos criativos estudados. Nesse sentido, definiu-se 

como instrumento norteador uma adaptação de um teste organizado a partir do Teste das 

Fábulas (forma pictórica, adaptação brasileira de Cunha e Nunes (1993) e Teste 

Divergente (na tradição de Guilford), porém marcadamente influenciado pela correção e 

interpretação dos testes de Torrance, de avaliação da criatividade, versão brasileira por 

Solange Muglia Wechsler, Ph.D., – que pensa criativamente (forma verbal e figural). 

Como já foi esclarecido acima, a elaboração do teste foi impulsionada pelo fato da  

inexistência de um teste, até o presente momento, que contemplasse a idade da amostra 

focada no presente estudo. Importante salientar que o teste elaborado obedeceu aos 

parâmetros do teste de Torrance por, em parte, acreditar na sua capacidade de avaliar 

com precisão os itens de criatividade e, em outra, por serem os testes mais utilizados no 

mundo.Portanto, a elaboração de um teste com uma proximidade de seu raciocínio de 

medida (testes de Torrance) parece mais producente, uma vez que o instrumento 

utilizado na pesquisa não sofreu testes de normatização. Algo que implicaria  uma outra 

pesquisa. 

Como podemos observar, o levantamento estatístico trouxe uma gama de 

dados muito importante para reflexão das diferenças e peculiaridades tanto para o grupo 

das crianças com educação musical/UFRGS como para o grupo de crianças sem 

educação musical formal. 

Nesta parte do trabalho, será realizada a discussão dos resultados apoiada 

pelos objetivos da pesquisa e dos resultados levantados pelo estudo estatístico. 

 Podemos afirmar que a musicalização foi uma variável que influenciou para 

o desempenho dos resultados das crianças com educação musical/UFRGS.  Tal 

afirmação poder ser conferida pelos resultados dos itens de criatividade por meio da 

qual foi possível observar que as crianças com educação musical/UFGRS tiveram suas 

médias altas em relação ao grupo de crianças sem educação musical formal, 

praticamente em todas as atividades propostas nos testes. A riqueza de dados é 

altamente significativa, o que nos legitima a afirmar que potencialmente as crianças 
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com educação musical/UFRGS são diferentes e melhores que as crianças sem educação 

musical formal, em relação aos itens de criatividade levantados pelos testes. 

Uma informação importante a salientar é a respeito da criatividade na 

infância. As crianças são naturalmente criativas, e isso de fato ocorreu em ambos os 

grupos. Com isso, não queremos afirmar que crianças não-musicalizadas formalmente 

não são criativas. Os resultados confirmam a literatura a respeito da criatividade na 

infância (Getzels e Jackson (1962), em Torrance (1963, 1964 apud Butcher, 1987). Se 

levarmos em conta o perfil estudado da população infantil por Torrance, em que ele 

conferiu oscilações na criatividade conforme as idades, veremos que as crianças 

estudadas na presente pesquisa  estariam num ponto favorável da criatividade, uma vez 

que somente em torno dos nove aos doze anos existiria uma queda, seguida por uma 

lenta recuperação da criatividade. As crianças na idade de sete anos estariam, portanto, 

segundo estudos de Torrance, manifestando a criatividade sem quedas ou prejuízos em 

suas produções. Ambos os grupos manifestaram criatividade.A importante diferença é 

que as crianças com educação musical/UFRGS foram  

 

Graciosas - usaram amplamente recursos emocionais; 

 Inventivas - manifestaram uma opulente fluência; 

 Vívidas - foram superiores na média dos movimentos; 

 Originais - quantidades de itens de originalidade superior a dezenove 

vezes na média do grupo sem educação musical formal. 

 

As crianças com educação musical/UFRG indicam, pois, maior 

desenvoltura quando diante de atividades que envolvam criatividade.  

Antes deste estudo, as mães das crianças com educação musical/UFRGS, 

segundo relato da professora responsável pelo projeto Música para bebês, faziam 

questão de relatar o quanto observavam seus filhos, na fase escolar, de forma mais 

espertas, comunicativas e academicamente competentes.  

 Nas conversas informais, tanto com a criança quanto com os pais, pude 

constatar que todas as crianças musicalizadas/UFRGS estavam empolgadas e motivadas 

em seu ambiente escolar. O senso de humor também chamou muito a minha atenção, 

pois, na sua grande maioria, a descontração e a quebra de formalidades foram mais 

rápidas, se comparado ao grupo das crianças não-musicalizadas formalmente. Evidente 

que se trata de dados não computados para um estudo comparativo em meu presente 
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estudo, apenas fruto de uma observação que facilmente qualquer pessoa atenta é capaz 

de constatar. Se levarmos em conta a teoria inicial de Getzels e Jackson (1962), em um 

clássico estudo sobre a criatividade em crianças escolarizadas, este dado foi constatado, 

ainda de que maneira informal. Pode, no entanto, gerar pistas para um estudo 

especificamente na área emocional nestas crianças (com educação musical/UFRGS), 

pois Getzels e Jackson (1962) não deixam claro quais foram os instrumentos e meios 

que possibilitaram chegar a essa conclusão. De qualquer forma, esse dado parece 

reforçar aspectos da moderna teoria da criatividade que vê a multidimensionalidade 

como um fator fundamental nos processos criativos, contemplando a emocionalidade 

como fator de favorecimento criativo, conforme quadro abaixo retirado da revisão da 

literatura. 

e Jackson (1962) 

 

Escola A criatividade pode ser usada para 

predição do aproveitamento escolar. 

Escola Crianças criativas favorecem seu 

aproveitamento escolar por estarem mais motivadas. 

Criança criativa Tende a valorizar mais o senso de humor. 

 

 

Outro aspecto da teoria de Getzels e Jackson (1962), advindas de dados 

informais em meu estudo, veio através de uma conversa com uma das mães do grupo 

das crianças com educação musical/UFRGS. Esta mãe relatou-me que, na esperança de 

ver seu filho reconhecido em seu potencial cognitivo, optou por matriculá-lo em uma 

das escolas mais tradicionais e bem pagas de Porto Alegre. No entanto, qual não foi sua 

surpresa quando constatou que a escola, na avaliação que  fez de seu filho no primeiro 

ano do ensino fundamental, priorizou somente a capacidade linguística e lógico-

matemática em detrimento de outras qualidades da criança. A instituição teria chamado 

a atenção, de forma não tão sutil, de que seu filho deveria se enquadrar no grupo das 

crianças bem adaptadas aos esquemas da escola. Mesmo esta criança mostrando 

disposição com trabalhos criativos em artes e em outras áreas, a escola pareceu apenas 

enfatizar os aspectos formais da aprendizagem. O que me chamou atenção foi o fato 

desta criança ter apresentado uma das melhores performances nos testes de criatividade 
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proposto no presente estudo, além de senso de humor e empolgação nas atividades. Foi 

capaz de manifestar respostas incomuns se comparadas as das demais crianças, 

mostrando-se, portanto potencialmente criativa. Tal realidade mais uma vez é flagrada 

na teoria de Getzels e Jackson (1962. 

 

Professor Parece manifestar maior preferência por 

crianças inteligentes do que por crianças criativas. 

 

A criatividade, neste caso, parece ser um atributo pouco valorizado. Isso, 

porém, refletia muito mais uma visão da escola em questão, conforme relato desta mãe.   

 

Bastian (2005), em um amplo e complexo estudo com crianças na fase 

escolar, investigou entre outras coisas, os efeitos da música no desenvolvimento 

acadêmico na vida da criança. Esse autor pode constatar que a música exerce uma 

influência positiva impressionante na criança, e contribui vigorosamente sobre todo 

processo de aprendizagem escolar. Quanto à criatividade, os resultados apontados por 

este estudo convergem com as investigações de Bastian, na medida em que a 

criatividade não ocorre num vácuo cognitivo; ao contrário, ela faz parte desse universo. 

Crianças competentes academicamente também estão inundadas de criatividade, sendo 

muito difícil dissociá-las do desenvolvimento escolar. Getzels e Jackson (1962), em seu 

clássico estudo sobre a criatividade, afirmam que Crianças criativas favorecem seu 

aproveitamento escolar por estarem mais motivadas. Assim, podemos dizer que as mães, em 

suas observações, estavam certas.   

 

Uma questão importante levantada pelos resultados estatísticos diz respeito 

à evidência constatada de uma correlação positiva entre a fluência e demais itens de 

criatividade abordados nas quatro lâminas  adaptadas do Teste  das Fábulas ( 

elaboração, originalidade, expressão da emoção, fantasia, movimento, uso do contexto, 

extensão de limites e título expressivo). Interessante observarmos que em todos os itens 

havia uma correlação positiva, ou seja, quanto mais fluência a criança apresenta nas 

histórias elaboradas, maior será o número de ocorrência dos demais itens de criatividade 

e terá, consequentemente, o aumento a qualificação de suas respostas. Osborn (1965) já 

dizia que a “quantidade traz qualidade”. A fluência, portanto, é um atributo dos sujeitos 

criativos.                                                                                                                                                                               
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Considerando-se os autores abordados, Torrance (1996), Guilford (1962 

apud BUTCHER, 1972), Whechsler (2004), parece haver um acordo quanto aos 

indicadores da criatividade como representantes dos sujeitos criativos. Guilford, por 

exemplo, incluía quatro dimensões consideradas básicas em seus testes: fluência, 

flexibilidade, originalidade e elaboração. Torrance não discordava dessas declarações, 

embora tenha preferido ir adiante. Wechesler (2004), ao adaptar para a realidade 

brasileira os testes de Torrance, embora tenha incluído novos itens, conservou as 

dimensões básicas acima. Quando olhamos para as performances dos grupos, 

constatamos que o grupo das crianças com educação musical/UFRGS apresentou 

médias de fluência cinco vezes superior à média do grupo de crianças sem educação 

musical formal (média: 36,78 para o grupo de crianças com educação musical/UFRGS 

e apenas média de 7,28125 para o grupo de crianças sem educação musical formal, 

conforme levantamento estatístico - figura 1.0). Isso significa que as crianças com 

educação musical/UFRGS confirmam os dados da literatura internacional, ou seja, 

apresentam atributos criativos que lhes deixam uma folga de vantagens em sua 

criatividade, quando comparados com grupos que não tiveram educação musical formal.  

Na verdade, todos os principais itens de criatividade, historicamente confirmados pelos 

investigadores (fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração), foram sempre 

superiores, e isso nos permite afirmar que esse grupo, por obter maior riqueza, 

principalmente em fluência, acaba por levantar todos os demais itens de criatividade e 

fica mais em evidência tanto em presença quanto em quantidade.  

Observamos, igualmente, que as crianças com educação musical/UFRGS 

foram notáveis em suas criações e trouxeram soluções de enredos em suas histórias que 

transcendem a linearidade do conto, pois, ao criarem um grande fluxo de ideias 

(fluência), foram obrigadas a criarem e recriarem soluções inusitadas em suas histórias. 

Uma análise das crianças com educação musical/UFRGS, levando em 

consideração a opulência das fluências, por conta deste item específico de criatividade, 

fez com que as crianças criassem muitas situações e possíveis caminhos de desfechos, o 

que por si só é um ato criativo. A abundância de ideias muitas vezes se transformou em 

verdadeiros labirintos de situações. Muitas crianças, no entanto, acabaram criando uma 

nova visão na história, obrigando-as a resolvê-las com o grande manancial de ideias que 

tinham em mãos, surgindo assim uma nova visão do problema. Dessa forma, essa 

criatividade manifestada pelas crianças tira partido das ambivalências e contradições 
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criadas nas histórias. Isso talvez explique duas questões observadas no Teste das 

Fábulas: 

 1º - Mais de uma criança manifestou a necessidade de refazer suas histórias 

e me pediram para retirar, acrescentar, modificar e revisar até onde havíamos parado 

(tentativas de erros e acertos, característica típica de sujeitos criativos). S. 7 anos, 

Forma C, (um dia, de tanto pensar em monstro e sonhar com monstros desde um, 

hum... quero arrumar melhor a história, posso?... melhor assim...)’; A. 7 anos Forma 

C (Quando ele chegou lá, ele ganhou, a professora dele ficou impressionada. (Quero 

colocar mais coisa): ele ganhou um prêmio que era um troféu com desenho de um 

castelinho dele,...); R. 7 anos, forma C (Então “quizeram” que ele aprontasse quando 

o menino (peraí...apaga aquele quando lá.. pediu para eu ler a história de novo e 

resolveu deixar o “quando o menino...”.) quando o menino entrou na escola, os dois 

colegas o viram ,então pegaram e botaram (não ...apaga esse botaram...quero que 

fique vazio esse espaço, e pegaram e botaram) ..então eles fizeram que o menino 

entrasse na sala de aula mais cedo). 

2º - Essas “revisões” trouxeram material inusitado e original em suas 

histórias, algo que explica a grande incidência do item de criatividade - originalidade. 

R. 7 anos, Forma C (“Ele tentava de todas as maneiras sair daquele mundo, então ele 

pegou e pensou em fazer um foguete de pizza, ele fez o foguete, mas para partir de lá 

teria que ter alguma coisa. Para fazer andar então, ele pegou e botou refrigerante no 

foguete. Quando ele foi tentar sair, deu um barulho alto. Ele abriu os olhos e tudo 

aquilo era um sonho. Ele teve esse sonho porque comeu muita pizza e refrigerante. E 

aprendeu a nunca mais comer e beber muito..”.) 

Lembro de uma das crianças do sexo feminino com educação 

musical/UFGRS, a qual, depois de ter criado uma série de situações, resolveu dizer que 

o “tio comeu veneno”, algo que se revelou um elemento surpresa no desenrolar da 

história, mas necessário para poder dar um desfecho em sua  narrativa congruente com 

tudo que havia criado. Outras crianças, com grande carga emotiva nas histórias, 

apresentaram originalidade e graça em suas criações, além de numerosa fluência.  

(caso:CM/01; CM/02).  

Interessante observar que as meninas protagonizaram essas características 

tão típicas da criatividade. Mas os meninos também apresentaram as características 
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discutidas acima: J.G,masculino, 7 anos, Forma C (Era uma vez um gurizinho  que 

encostou no elefante e ergueu ele embaixo,  na patinha dele. Um amigo do gurizinho  

abriu a porta e ficou assustado porque ele viu um elefante no pátio da casa dele e viu o 

gurizinho erguendo o elefante na pata.  (AH! O NOME DO GURIZINHO É ARTHUR, 

E O OUTRO É GABRIEL. ELES ERAM IRMÃOS EU ME ESQUECI DE TE FALAR). 

Voltar, refazer, revisar - as crianças com educação musical/UFRGS 

empenhavam-se em polir suas histórias, sem constrangimento. Isso talvez  tenha dado a 

elas condições de belas criações de histórias. Chamamos isso de interrogação 

divergente. Elas motivam a diversidade de ideias e abertura para as inúmeras 

possibilidades. Não há dúvida de que estamos diante de um fenômeno muito conhecido, 

responsável por inovações que beneficiaram a humanidade. Nessas crianças, suas 

pequenas “paradas” (voltar, refazer, revisar) conduziram-nas a caminhos semelhantes.  

                    Ao que nos parece, muitos aspectos da natureza foram criadas para errar. A 

linguagem talvez seja o maior exemplo. Tropeçamos nas palavras, trocamos a ordem 

das palavras em uma frase, pecamos pela omissão ou acréscimo de sílabas ou letras e 

geramos outro significado e assim por diante (Eusenck & Keane, 2004). Não nos damos 

conta, porém, que, ao fazermos isso involuntariamente, estamos abrindo caminho para 

novos significados. É, pois, o surgimento de neologismos que mais tarde reivindicarão 

seu significado na língua oficial. Um erro científico é capaz de levar a uma nova 

invenção. Um exemplo histórico nessa área é a descoberta da penicilina por Fleming. 

Não fosse sua observação aguçada que Sternberger (apudAlencar & Fleith, 2003) 

chamaria de insight de codificação seletiva, não teríamos uma descoberta que iria mudar 

o rumo do combate às doenças de origem bacteriana. A criatividade não segue regras 

absolutas o tempo todo. Aliás, longe deste posicionamento, a complexidade do 

fenômeno é a regra de seu entendimento. Os erros perceptivos geradores de 

criatividades estão para mostrar a infinitude de suas possibilidades e espectros de 

criatividade, como demonstrado no raciocínio em quadrantes entre reflexão, 

extroversão, lógica e intuição, flagrados na teoria  de Klondike apudPerkins (1999).  

Talvez a música proporcione à criança complexas experiências que na 

aparente ingenuidade de suas ações (ouvir música embalada por sua mãe, por exemplo) 

carrega um universo de possibilidades que insidiosamente, a cada aula, vai  

“inundando” a criança com essa vivência musical pautada na espontaneidade. 
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Outro fator que merece destaque são os resultados dos Testes Divergentes. 

No que diz respeito ao número de invenções geradas a partir de três objetos simples, os 

meninos se saíram melhor do que as meninas. Isso aconteceu tanto no grupo de crianças 

com educação musical/UFRGS, quanto no grupo das crianças sem educação musical 

formal. A comparação dos grupos, levando-se em conta a quantidade de invenções, 

novamente nos mostra um favorecimento para o grupo de crianças com educação 

musical/UFRGS. Esse grupo, em seu somatório (entre meninos e meninas), obteve 167 

invenções, entre brinquedos e brincadeiras inventadas, enquanto o grupo oponente 

apresentou 60 invenções ao todo. Isso é significativo, pois as crianças com educação 

musical/UFRGS realizaram invenções muito acima do grupo sem educação musical 

formal, mais que o dobro de invenções. Essa era uma prova prática, que lhes exigia 

rapidez de ideias e manipulação dos objetos.  Quanto à questão de os meninos se saírem 

quantitativamente melhores nos dois grupos, pode ser explicada talvez por um viés 

cultural de gênero já confirmado por investigadores da área da criatividade.  

Normalmente, como bem assinalou Cropley (1999), espera-se dos meninos 

posturas mais desafiadoras e questionadoras. Talvez esse fato facilite a maior 

descontração para as questões práticas. Já das meninas espera-se posturas mais dóceis e 

comportamentos mais discretos e empáticos. Fleith & Alencar (2007) nos diz que 

“certos traços de criatividade, como espontaneidade, sensibilidade e intuição, são mais 

aceitos quando apresentados por sujeitos do sexo feminino, enquanto outros, como 

curiosidade e independência, são considerados masculinos” Tal evidência apresentada 

em seus resultados confirma a literatura em relação a essa abordagem. O fator sexo, 

nesse teste, pode avaliar o quanto essas questões culturais causam influência aos 

processos criativos. Isso pode abrir uma infinita possibilidade de trabalhos em escolas 

no sentido de criarmos intervenções que facilitam os processos criativos em ambos os 

sexos. Interessante observarmos que, na história da música erudita, casos raríssimos de 

mulheres conquistaram a relevância dos grandes mestres na composição. Mahler (1860 -

1911), compositor austríaco, considerado o último grande romântico, diante do talento 

excepcional da esposa, gentilmente a convidou a abafar sua vertente musical, em 

sacrifício de seu papel zeloso de mulher. Algo que foi conseguido, porém, às custas de 

comportamentos infiéis de sua mulher e que fizeram com que  o atormentado Mahler  

dividisse seu sofrimento num divã, com o famoso e comentado médico austríaco,  
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chamado Dr. Freud. Dizem que a conversa entre esses dois “monstros” teria durado 

horas. 

Na lista de animais selvagens, como já foi explicada, a criança apenas 

deveria lembrar o maior número destes animais. Não foi exigido das crianças que 

listassem somente animais notadamente selvagens, em parte por levar em conta suas 

idades e experiências com esses tipos de animais, uma vez que se trata de crianças 

urbanas, e, em outra, por compreender que apenas estão se iniciando no primeiro ano do 

mundo escolar, tampouco a criança foi impedida de listar animais silvestres ( o que de 

fato aconteceu). Das dezesseis crianças estudadas, sem levar em consideração a 

educação musical, poucas listaram animais domésticos como cachorro, gato, cabrito, 

etc. No total, foram listados onze animais domésticos interpretados como selvagens. 

Pode parecer muito, mas, se considerarmos a fluência das crianças, esse número é 

desprezível. Em outras palavras, o maior número de animais domésticos listados como 

animais selvagens estão no grupo das crianças com educação musical/UFRGS - cerca de 

nove animais -, enquanto encontramos apenas dois animais domésticos no grupo de 

crianças sem educação musical formal. 

A razão de encontrarmos um número quase quatro vezes maior de animais 

domésticos no grupo das crianças com educação musical/UFRGS,está sob a 

responsabilidade de um item de criatividade bastante comum nos sujeitos criativos. 

 A lista de animais selvagens foi muito maior nas crianças com educação 

musical/UFRGS. Uma das crianças do sexo masculino, por exemplo, realizou uma lista 

de 25 animais selvagens em um minuto. É compreensivo que numa lista tão farta a 

probabilidade de “equívocos” aumente. A criatividade é um processo de quantidade 

para a qualificação. Beethoven fez 15 vezes a mesma ária e três vezes a mesma abertura 

da sua única ópera - Fidélio. Quanto mais a criança se empenha em listar os animais 

selvagens, mais ela traz à sua mente outros animais não-selvagens. No entanto, não a 

censuramos por isso, já ela prossegue em busca de acerto e de lembrança de animais 

realmente selvagens. Os animais domésticos raramente se encontravam no final de sua 

lista; depois dos animais domésticos, a criança parecia retomar em sua memória os 

animais selvagens. Esse é um ponto “fino” em que se acredita estar o processo de 

criatividade nessa tarefa. Do outro lado, encontramos pouquíssimos “erros” que contêm 

animais domésticos, porque a fluência era mínima, se comparada com a fluência das 
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crianças com educação musical/UFRGS. A literatura mais uma vez é confirmada 

principalmente na declaração de Osborn (1965), ao dizer que “quantidade traz 

qualidade”.  

Na atividade do Teste Divergente, na lista de nomes de pessoas que 

começam com a letra P., duas situações nos chamam a atenção com desdobramentos 

reflexivos importantes.  

1º- As crianças com educação musical/UFRGS apresentaram uma lista de 

33 nomes de pessoas em seu total, entre meninos e meninas, o que significou mais que o 

dobro em relação às crianças sem educação musical formal, que apresentaram 14 

nomes. 

2º- Nesta atividade, as meninas se saíram melhores que os meninos nos dois 

grupos: 21(F) para 12(M) com educação musical/UFRGS e 9(F) para 5 (M) sem 

educação musical formal. 

Antes de qualquer interpretação dessa atividade, é importante salientar que 

todas as crianças se encontravam em seu primeiro ano escolar incompleto. Isso significa 

que essa atividade exigia uma criança completamente alfabetizada, que reconhecesse 

letras e soubesse escolher, numa lista de amigos ou conhecidos, os nomes específicos 

que começam com a letra “P”. É uma atividade mais reflexiva que lhe exigia atenção, 

concentração e conhecimento. 

Não é de surpreender que as listas realizadas por essas crianças não 

tivessem a mesma opulência que as demais listas das atividades anteriores, pois, apesar 

de ser um teste divergente, exigia-lhes respostas convergentes, semelhante a um ditado 

(divergente porque aceita vários nomes distintos; convergente porque aceita apenas 

nomes com a letra “P”). As crianças ainda carecem de maior intimidade com as letras, 

não estão totalmente familiarizadas com a gramática e com o reconhecimento imediato 

do alfabeto, por essa razão quase sempre ultrapassavam seu tempo, de um minuto, na 

busca de nomes de pessoas que começam com a letra “P”, muitas vezes preenchidas 

com silêncio reflexivo.  

Essa atividade pode fornecer alguns entendimentos importantes e preditivos 

em relação à performance acadêmica dessas crianças. Se atentarmos para o fato de que 

as meninas em geral se saem melhores do que os meninos nas escolas, essa atividade de 
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alguma forma confirma isso, já que é uma atividade que exige conhecimento escolar 

para responder (concentração, memória focada...). De fato, as meninas, tanto num grupo 

como em outro, saíram-se melhores do que os meninos.  

Outro ponto a salientar é quanto à comparação que podemos fazer entre os 

grupos. O grupo de crianças com educação musical/UFRGS foi melhor, alcançou um 

pouco mais que o dobro de palavras em relação às crianças sem educação musical 

formal. 

 Embora essa atividade não nos permita afirmações categóricas em relação 

às suas vidas na escola, mesmo assim ela traz um indício no caminho de Bastian (2005), 

que encontrou, num estudo quantitativo, relações positivas entre o sucesso acadêmico e 

crianças que incluíam, em seus estudos, a música. Podemos, ainda que com ressalvas, 

inferir que as crianças pertencentes ao grupo com educação musical/ UFRGS, baseado 

nos resultados dessa atividade específica do Teste Divergente, sinalizam um bom 

prognóstico em suas vidas escolares.  Tal afirmativa baseia-se em amplos estudos nesta 

área  - Bastian (2005), Nogueira, (2003),  Torrance (1996), Salks (2007). 

Na atividade que solicitava a lista de nomes de frutas que começassem com 

a letra “X”, diferentemente das atividades anteriores, as respostas não eram 

simplesmente quantificadas. Eram classificadas em 5 categorias de acordo com a 

resposta dada: 

ZERO: Não sei, não sei mesmo (pede para mudar de atividade); 

10: Não sei,... não existe (fica em silêncio até esgotar o seu tempo); 

20: Não sei,... não existe (mas continua tentando buscar, dentro do tempo de 

um minuto;. 

           30 –Tenta negociar por outra letra criando ou não palavras com a letra 

escolhida; 

           40 – Cria frutas com “X”, sem negociação. 

Essas cinco categorias presumem respostas qualitativas. Essa atividade teve 

como objetivo o de causar um conflito emocional na criança, uma vez que listar frutas 

que iniciam com a letra “X” é uma tarefa árdua, até mesmo para um perito em nossa 

língua.  A emoção é uma das dimensões importantes no sujeito criativo, sendo, portanto, 

considerado um item de criatividade, medido nos Testes de Torrance versão brasileira. 
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Igualmente, a emoção foi contemplada na organização do Teste Divergente (emoção 

quente). Dessa forma, propor à criança uma atividade como uma lista de frutas que 

começa com a letra “X” teve como objetivo oportunizar uma atividade emocional, pois 

subentende uma atividade frustrante diante de uma decisão difícil de resolver em apenas 

um minuto. A estratégia foi alcançada, uma vez que as crianças presumidamente 

responderam nas categorias descritas acima, sem que aparecesse nenhum caso fora dos 

parâmetros categóricos criados. 

Podemos notar que as crianças com educação musical/UFRGS foram as que 

conseguiram atingir escore 40, tanto menino como menina, o que evidencia melhor 

qualidade de resposta neste grupo. Isso significa que elas alcançaram respostas mais 

criativas, ou seja, as crianças que obtiveram escore 40 não titubearam em listar frutas 

que começassem com a letra “X”, mesmo em detrimento de sua raridade (na verdade, 

foi realizada uma pesquisa para encontrar uma letra rara para o nome de uma fruta, 

encontrei apenas uma fruta que começa com a letra “X”,mesmo assim de origem 

indígena: “Xixa”). Aqui podemos notar que, mesmo diante da frustração inicial, na 

tentativa de buscar os nomes das frutas que começassem com a letra “X”, parte das 

crianças teve duas saídas: 

 1º - Tentaram negociar, ou seja, tentaram trocar a letra para encontrar mais 

fácil a fruta (Ex.: riu... pode ter no meio a letra x? eu me lembro de um instrumento caxixi.. 

pode ser uma fruta – abacaxi...  ficou pensando e disse que não encontrava-Criança com 

educação musical/UFRG S- sexo masculino, 7 anos... não sei, não tem nenhuma eu acho... 

bah ,essa não sei.. dá  pra  ser outra letra? m de maçã, p de pera, morango, laranja bergamota, 

uva, tomate é uma fruta, né? hum... deixa eu ver.. banana, hum.. .Criança com educação 

musical/UFRGS, 7 anos, Sexo Feminino). 

 2º inventaram frutas com “X”, geralmente apenas com a troca da primeira 

letra de frutas já conhecidas (1-bah essa aí é brabo, pode inventar?1- xanga2-xanana3-

xasã4-xamora5-xamão6-xoiaba7-xexeu8-xomate9-xoranja10-xorango). Uma criança do sexo 

feminino com educação musical/ UFRGS chegou a criar neologismo. Observe a 

criatividade de sua saída em me dar respostas: (frutas que começam com a letra x? não, 

mas não existe isso2-xislândia (1)3-já que não existe eu vou inventar tudo4-xisula (2)5-xismeita 

(3)6-xaimata (4)7-xaliana (5)8-xusxus (6)9- xaspito doce (7), posso ainda lembrar seu jeito 

descontraído, na maior convicção em comentar-me: - dizem que “Xaspito doce” é muito 

gostoso...risos). Interessante que esta criança foi, o tempo todo, original e cria nomes de frutas 
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totalmente peculiares. São exemplos que não nos deixam dúvidas de uma grande capacidade 

inventiva. 

   Assim acredito que suas saídas foram mais emocionais, uma vez que o 

sorriso quase sempre acompanhava suas criações. Algo que podemos constatar quando 

analisamos os itens de criatividade, Lista de brinquedos e/ou brincadeiras com três 

caixas de fósforos, embora já tenhamos falado dessa atividade acima, ainda não foi 

comentado sobre os itens de criatividade contidos nessa tarefa: flexibilidade, 

elaboração, originalidade, expressão da emoção, fantasia e movimento.  

. O círculo contido na figura 12.9 (análise descritiva dos dados) ilustra, de 

forma clara, o comportamento das crianças, em ambos os grupos. Nessa análise, mais 

uma vez constatamos o quanto as crianças pertencentes ao grupo com educação 

musical/UFRGS tiveram em suas respostas a maioria dos itens de criatividade.  

As crianças sem educação musical formal apresentaram-se melhores em 

alguns itens de criatividade. A flexibilidade foi uma delas, tiveram presença massiva 

(100%) neste item.  

Encontramos, igualmente, no item originalidade, uma expressão maior 

dessas crianças em relação ao grupo oposto. Com exceção do item flexibilidade, na 

originalidade, há apenas uma sensível vantagem;nos demais itens as crianças com 

educação musical/UFGRS obtiveram resultados bem expressivos. 

Aspectos da criatividade importantes (flexibilidade, originalidade) parecem 

ter melhor desempenho nas crianças sem educação musical formal quando a atividade 

incluía a manipulação de  objetos. A razão dessas questões envolve algumas reflexões. 

1º - Essa era a última atividade do teste. Embora as afirmações abaixo 

tenham um viés especulativo, torna-se importante explorar melhor esses resultados. 

Talvez as crianças sem educação musical formal não sejam tão imediatas 

em suas criatividades, necessitam de mais tempo para “soltarem-se” quando o tema é 

criatividade. Apresentam criatividade, porém em um fluxo menor, não são tão fluentes, 

embora suas criações não possam ser consideradas desprezíveis. As crianças com 

educação musical/UFRGS se envolvem nos processos criativos de forma imediata, sem 

censura, suas médias são expressivas desde o início. São empaticamente colaboradoras,  

mostram, principalmente, desenvoltura e graciosidade e demonstram certa intimidade 



151 

 

com os desafios que a criatividade sempre envolve. Lembro  um menino pertencente ao 

grupo com educação musical/UFRGS que, a cada invenção com as caixas de fósforos, 

vibrava demonstrando entusiasmo com suas pequenas obras. Igualmente lembro-me de 

uma menina, do mesmo grupo, que chegou a danificar uma das caixas de fósforos na 

tentativa de realizar um novo brinquedo como que perseguisse uma ideia fixa em sua 

cabeça. (R. feminino. Forma C: ESGAÇOU AS CAIXINHAS, TENTANDO 

ENCAIXAR MAIS COISAS: UM PRÉDIO. 

Esse envolvimento visceral me chamou atenção e  não pode ser desprezado, 

principalmente porque a criatividade, como já foi demonstrado por vários 

investigadores, Amabile (1998), Alencar (2007), Csikszentmihalyi apudSternberguer 

(1999), Ostrower (1987), Torrance apudWechsler (2004), Wechsler (2004), transcende 

o cognitivo. São muitas variáveis em jogo, e  emoção e fantasia fazem parte delas. 

Interessante observarmos que exatamente a emoção e a fantasia foram os 

itens de criatividade menos observados nas crianças sem educação musical formal.  

Fantasia talvez seja um dos componentes que ajuda não apenas na criatividade, mas 

também na espontaneidade. Já o grupo com educação musical/UFRGS apresentou esses 

itens de criatividade em mais de 50% das crianças (de acordo com a análise estatística 

figuras 12.4 e 12.5). Isso não apenas explica a criatividade em termos quantitativos, mas 

também, e principalmente, de forma qualitativa. Uma análise das invenções das crianças 

que obtiveram pontuação nesses dois itens trouxe invenções com as caixas de fósforos 

de uma forma muito poética: (R. feminino Forma C: RASGOU a caixa: um bercinho 

de bebê numa casa na praia ). 

Portanto, podemos afirmar que o grupo das crianças com educação 

musical/UFRGS parece utilizar-se mais da emoção em seus processos criativos, aliás, é 

importante salientar que a emoção e a originalidade estiveram presentes em todos os 

testes, tanto no Teste das Fábulas como no Teste Divergente. Isso parece ser a faceta 

mais interessante encontrada nesse grupo, não apenas refletido nos testes propriamente 

dito, mas também por parecer de fácil observação, quando em contato com essas 

crianças. Parece fácil constatarmos esses itens quando nos deparamos, no Teste das 

Fábulas, com uma enorme poesia original nas palavras de uma criança (S, feminino, 

Forma C: Já era noite e as estrelas gentilmente convidaram Lúcia a adormecer). 

Difícil separarmos a emoção da originalidade, nesse caso foi pontuado originalidade. 
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 Nessas crianças, o vínculo era imediato, facilmente era criado um clima 

amistoso para as testagens. As crianças me convidavam, sem muita cerimônia, a visitar 

seus brinquedos, seus livros, seu quarto e até pessoas de sua família. Obviamente que 

esses dados não foram computados, mas merecem ser lembrados quando visualizamos 

seus resultados.  

A relação que a música faz com a emoção, tanto para as mães como para os 

bebês, dispensa comentários, pois as mães acariciam seus bebês ao som de músicas que, 

por sua vez, reportam à infância dessas mães e fortalecem seus vínculos, no toque e na 

emoção que a música ajuda a despertar. Os bebês são confortados, no embalo de sons 

agradáveis, capaz de combater o estresse. Assim, os exercícios são capazes de despertar 

uma vivência forte de laços e uma cumplicidade entre mãe e bebê. Ao que tudo indica, 

essas experiências, impregnadas na criança, estimulam  uma vivência positiva e otimista 

e contribuem para um desenvolvimento sadio para a vida. Nesse sentido, talvez, a 

música tenha deixado uma marca fundamental para que essas crianças tenham posturas 

mais desafiadoras e criativas.  

Embora a metáfora, abordada na teoria de AMBROSE (1996), 

SHAEFER(1970), MORAES (2001),  não tenha sido medida diretamente através dos 

instrumentos aplicados, ainda sim, é possível detectarmos a presença de respostas nos 

testes das crianças. O uso de metáforas, como já foi comentado, é típico das pessoas 

criativas, pois subentende a capacidade de observar, lidar ou propor analogias e 

paradoxos, de maneira que perceba características comuns que normalmente são 

consideradas distantes. Evidentemente que não iríamos esperar o uso de metáforas tão 

elaboradas em crianças de sete anos de idade, em seu primeiro ano incompleto do 

Ensino Fundamental. Apesar dessas limitações naturais, é possível encontrarmos 

indícios de um pensamento metafórico na forma como as crianças expressaram seus 

títulos nas quatro lâminas pertencentes ao Teste das Fábulas. A criação de um título 

envolve capacidade de síntese e habilidade de pinçar aspectos importantes da história e 

concatená-los em apenas uma frase. Assim, se considerarmos um tipo de pensamento 

capaz de nos reportar a outro pensamento, estamos diante de uma expressão metafórica.  

Ao analisarmos os 64 títulos produzidos em ambos os grupos (quatro títulos 

por criança), podemos inferir que as crianças com educação musical/UFRGS 

expressaram mais metáforas em seus títulos do que o grupo de crianças sem educação 



153 

 

musical formal (Na verdade foram analisados 63 títulos, apenas uma das crianças não 

encontrou título para uma de suas histórias). 

A capacidade de captar um pouco da essência das histórias criadas é 

facilmente verificada, como podemos observar nos exemplos abaixo:   

S.7 anos, Feminino, Forma C, F7 (FELIPE VAI PARA A CIDADE: 

UMA NOTÍCIA) - Foi além, porque foi capaz de resumir e simbolizar o enredo de sua 

história, simplesmente por criar uma ideia de notícia, depois da informação de que o 

personagem vai para a cidade). 

S.7anos, Feminino, Forma C, F9 (LÚCIA E O DEVER DE CASA 

TRANQUILO)  - Foi além:A palavra “tranquilo” parece ser muito mais que um 

adjetivo, indica a história como um todo, concatenando no titulo a própria essência da 

história, pois Lúcia, apesar de estar diante de um dever rígido (sempre fazia os temas 

quando voltava da aula), foi capaz de quebrar a rotina e  priorizar uma relação afetiva 

(colega da escola que gostava muito dela), porém volta a fazer os temas assim que 

chega da festa e  sem conflito). Dessa forma, parece indicar  simbolicamente o resumo 

da história através do título dado).  

Em outra criança igualmente com educação musical/UFRGS, R.R, 7 anos., 

Feminino, Forma C, F7 (VOCÊ GOSTA DE PIPA?), o título em forma de pergunta, 

além de instigante, é original e expressivo, já que  contém informações sobre a história 

de forma descontraída, ao mesmo tempo provocadora para o leitor. Ainda, a mesma 

criança apresentou os seguintes títulos expressivos: ( APRONTANDO: Foi além de 

uma mera descrição, buscou encontrar uma palavra que expressasse a dinâmica da sua 

história); ( UMA LIÇÃO NA BARRIGA: Foi além novamente, pois, de uma maneira 

jocosa, já nos conta antecipando sua história e instigando nossa imaginação enquanto 

leitores.)  

A.S, 7 anos, Feminino, Forma C, F7: (O JOÃO E OS CASTELINHOS 

DE PAUS: Possui um elemento surpresa contido no texto, pois os “castelinhos de 

paus” não têm, em princípio, nada a ver com a sequência, mas parece ser uma junção 

dos elementos encontrados na história criada);  

A.S, 7 anos, Feminino, Forma C, F9: ( MÁRIO BRABO:  Foi além, pois, 

apesar de utilizar uma aparente descrição,o fato de a emoção forte de Mário ser um 
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dos elementos condutores da história, sem sombra de dúvidas é a razão pela qual a 

história termina um tanto inusitada); 

A.S, 7 anos, Feminino, Forma C, F10: ( O SÉRGIO DOENTINHO: Foi 

além, usou o diminutivo, deixando transparecer um certo humor diante da 

dinamicidade com que o personagem se mostrou o tempo todo na história). 

Os meninos com educação musical/UFRGS também utilizaram títulos 

metafóricos, porém as meninas se saíram melhor do que os meninos, haja vista terem 

criado mais títulos expressivos.  

V.M, 7 anos, Masculino, Forma C, F6 ( O MENINO E SEU BICHINHO 

DE ESTIMAÇÃO E A TEIMOSA JOANINHA MALUCA:  Foi além, pois mostrou 

criatividade no título, quando pinça características do personagem, além de trazer um 

sabor exótico ao se referir a uma joaninha teimosa e maluca. Ao adjetivar a joaninha 

como  teimosa, trouxe um elemento novo, dando-lhe uma ideia surpresa do personagem 

joaninha durante a história. A seguir, na sequência, os dois títulos da mesma criança F7 

e F10  respectivamente: ( O MENINO E O SEU DRAGÃOZINHO VERDADEIRO: 

Foi além, porque a palavra “verdadeiro” encerra um sentido que somente o final da 

história revela;  ( O MENINO E O SEU ANIVERSÁRIO SURPREENDENTE!!: Foi 

além, já que a palavra “surpreendente” encerra um sentido que percorre toda a 

história). (O MENINO QUE NÃO QUERIA DORMIR TRISTE: Foi além, pois o 

título nos faz compreender a história somente quando chegamos ao final inusitado., 

além, é claro, da originalidade graciosa contida no título).   

J.A., 7anos, masculino, Forma C, F7 (A ENTREGA DO PÃO: Tentou 

criar, na simplicidade, o resumo da história que na verdade esconde uma lição moral, 

muito inventivo em identificar a história pela ação mais simples aparentemente)  J.A., 

7anos, Forma C, F9 ( UMA MENINA TEIMOSA DEMAIS: A palavra “demais” dá  o 

tom das ações da menina, por essa razão o título é bem apropriado)  J.A.,7anos, 

Masculino, Forma C,  F10 (UMA DOENÇA SÉRIA: Interessante observarmos que, 

nesta lâmina, a criança não obteve uma fluência expressiva, ou seja, não passou de 9, 

mas surpreendentemente foi capaz  de gerar um título expressivo de ótima qualidade. A 

criança aproveitou a onda da gripe suína para compor uma história simples, mas 

compensada por bons indicativos de criatividade, originalidade, fantasia e outros itens,  

e   F10 J.A., 7, Forma C, F7 ( HISTÓRIA DE ELEFANTES. Foi além, pois traz uma 
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história inteligente, bem humorada, cujo título apresenta sabor metafórico, pois deixa 

transparecer uma história humana e, ao mesmo tempo, lúdica); 

 J.G, 7anos, Forma C, F9: (OS CARINHOS DAS MÃES DAS MENINAS -  

Foi além , pois foi capaz de reunir na palavra “carinhos” a forma como a relação e a 

ação dos personagens vão se desenvolvendo); 

J.G., 7anos, Forma C, F10 ( MENINOS GULOSOS – Da mesma forma 

que a história anterior, esta criança parece pegar a essência das ações dos 

personagens e dar-lhe um significado que melhor represente seus movimentos, nesse 

caso podemos dizer que existe metáfora). 

É interessante que observemos que apenas um menino pertencente ao grupo 

sem educação musical obteve um resultado máximo nos títulos expressivos, em todas as 

lâminas, foi um caso único neste grupo. Essa criança, por outro lado, foi capaz de dar 

uma resposta raríssima, não observada nem mesmo no grupo das crianças com educação 

musical/UFRGS. Ela uniu duas lâminas em uma única história, sem que houvesse 

necessidade, portanto, de colocar título em uma das lâminas. Era uma criança que me 

chamou atenção desde o início, por manifestar um comportamento de descontração, 

alegria e afetividade muito próximo das crianças com educação musical/UFRGS. Foi a 

criança com maior número de fluência, perdendo apenas para uma das meninas de seu 

grupo. 

O uso de metáforas, ao contrário dos demais itens de criatividade, não 

parece guardar relação com a fluência, isso porque a metáfora é uma resposta altamente 

sofisticada, sendo, pois, uma resposta qualitativa por excelência. A fluência, item 

quantitativo, parece guardar relação positiva apenas para os itens que tivemos 

oportunidade de conhecê-los através do levantamento e da medida dos testes aplicados. 

As crianças com educação musical/UFRGS, além de apresentarem itens de criatividade 

quantitativamente significativos, também apresentaram metáforas superiores às de seu 

grupo oposto. A razão para esse dado talvez esteja na forma como essas crianças 

manifestam suas criatividades, ou seja, além de originais, lançam mão de atributos 

emocionais para gerar suas criações, são mais sensíveis, o que pode fazer com que 

tenham percepção fina dos problemas, imprimindo-lhe um diferencial que as deixam 

mais perspicazes em buscar soluções criativas.  A criação das histórias realizadas nas 

lâminas não nos deixa dúvidas disso, são histórias graciosas, inusitadas e muitas delas 
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bem humoradas, o que revela que a emoção parece ser a força-motriz de suas ideias 

inventivas.   

Outra questão fundamental a ser abordada diz respeito ao contexto e 

ambiente do sujeito criativo. Parece não haver dúvidas, entre a maioria dos 

investigadores, que o ambiente tem influência direta sobre o sujeito criativo. Vimos na 

teoria de Alencar (1986, 1998, 2003), Amabile (1998), Csikszentmihalyi,(1999), 

Sternberger (1999), entre outros, que o ambiente é visto como decisivo no 

favorecimento dos processos criativos nos sujeitos.  Amabile (1998) afirma que alguns 

traços de personalidade criativa podem ser desenvolvidos na infância, ou seja, no 

ambiente em que a criança está inserida. A autora defende características, dentre as 

quais a autodisciplina,a independência,a convivência por ambiguidades,a automotivação 

e o inconformismo como possíveis de serem acolhidos num ambiente favorecedor. 

Quando reportamos as características do ambiente musical através da educação desde 

tenra idade, é possível que a música seja capaz de moldar a criança num ambiente de 

emoções positivas e abertas a inúmeras experiências que enriquem seu cérebro e as 

torne mais competente. A esse estado positivo, Amabile chama de traços, que podem 

ser desenvolvidos na infância. A educação musical talvez seja um caminho possível de 

se atingir que convergem em estados competentes para a criação. 

Em se tratando de crianças, como é o caso desta pesquisa, somente podemos 

pensar na prevenção, no favorecimento de um ambiente facilitador para a criança. Mais 

uma vez, o papel da educação é a peça fundamental para tornar possível a criatividade. 

Quando falamos em música para bebês, estamos nos referindo a uma educação precoce, 

mas é uma educação sem dor, sem colocar à força e prematuramente a adquirir 

habilidades, orquestrada quase sempre por modas ditadas por ciências apressadas sem 

muito dados empíricos. A música talvez seja o tipo de educação que não possui efeito 

colateral algum.  A neurociência fala em janelas de oportunidade, em fornecer 

estímulos, desde cedo, para o favorecimento de algumas aprendizagens. A música, por 

outro lado, é uma educação sem restrição de idades.A melhor hora de se entrar em 

contato com a música é desde antes de nascermos,pois ela não tem efeitos colaterais e é 

possível em qualquer idade. Ela apenas acrescenta “créditos” para o nosso cérebro. 

O grande número de resultados apontados na pesquisa revela a existência 

de uma diferenciação muito clara dos grupos em termos quantitativos dos itens de 
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criatividade. Chama-se a atenção, porém, para o item “fluência”, pois, ao contrário dos 

demais, esta característica não estava distribuída por escores, como foram os demais 

itens (10-20-30-40), apenas foi computado levando-se em conta o número de ideias 

expressas nas histórias. A característica predominante no grupo das crianças com 

educação musical/UFRGS está na riqueza de movimento e fluência, sobretudo, pois 

suas médias os colocam em vantagem com os demais itens de criatividade. Pensa-se que 

não podemos falar em uma hierarquia ou perfil rígido entre os grupos. Podemos, 

entretanto, dizer que o grupo das crianças com educação musical /UFRGS tende a 

utilizar-se com mais propriedade dos recursos emocionais para compor suas criações, ou 

seja, tende a ter maior predominância deste item que está presente, não apenas nos itens 

registrados nos testes, mas na postura empática, afetiva e comunicativa. Podemos 

afirmar que a performance dessas crianças encontra-se na opulência dos itens de 

criatividade. As características predominantes nas crianças com educação musical 

também se mostra presente no uso de contexto e originalidade. O grupo oponente 

também possui criatividade, mas como já dito acima, em menor escala. 

 

Em relação aos estudos de apoio da presente pesquisa, alguns paralelos 

podem ser feitos entre os estudos do cérebro, a criatividade e a educação musical com 

bebês. 

 1º Tanto o cérebro como a criatividade só podem ser compreendidos 

quando lançamos mão de um raciocínio sistêmico. A criatividade é fruto de um 

funcionamento complexo que envolve muitas características pessoais e ambientais. A 

neurociência nos ensinou a olhar o cérebro da mesma forma, abandonou as tentativas de 

encontrarmos um lugar especializado e unicamente responsável por algumas funções 

clássicas do cérebro, forma idêntica do abandono do pensamento divergente como 

característica suficiente para explicar o fenômeno da criatividade humana. A música, 

por outro lado, tem dado pistas de que seu processamento é tão complexo quanto o 

cérebro, porque envolve grandes áreas cerebrais para o seu entendimento.  

2º A velha dicotomia entre ambiente e natureza também perdeu força nos 

últimos anos quando pensamos no cérebro humano. A criatividade também independe 

de um talento inato através do qual, por muito tempo, contemplávamos os criativos 

como agraciados por sua natureza especial, para não dizer, divina, já que essa foi razão 

para os atrasos nas investigações da criatividade. A música, igualmente, não está apenas 
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no escopo dos talentos excepcionais. Kebach (2008) demonstrou com muita riqueza a 

possibilidade da musicalização coletiva em adultos. 

3º O papel das emoções é crucial na esfera criativa, uma vez que os 

processos motivacionais são vistos, por autores da criatividade, como um fator presente 

nos atos criativos ( LUBART, 2007). O cérebro é um sistema altamente sistêmico em 

que as emoções estão presentes em várias de suas facetas, seja na memória, seja nos 

processos de aprendizagem. A música e seu ensino mexem com as emoções, da mesma 

forma que mexe com nosso raciocínio, envolvendo nosso cérebro por inteiro. Podemos 

pensar nos efeitos que podem estar acontecendo quando estamos submetendo as 

crianças desde bebês  a uma educação musical formal. 

A neurociência, portanto, tem nos dado, através de pesquisas empíricas, 

material suficiente para compreendermos aspectos do funcionamento de nosso cérebro.  

Até aqui, os dados encontrados pela neurociência vêm a corroborar com os 

achados deste estudo no que diz respeito não somente à criatividade, mas 

principalmente à ação e ao alcance que a música é capaz de atingir em todos nós. 

Quando nos refiro à música, não estamos apenas falando da música em si, porém de seu 

ensino também. A ampla discussão em torno do desenvolvimento do cérebro e de 

intervenções capazes de melhorar seu desempenho não apenas legitima a música a 

reivindicar seu lugar como protagonista no cenário do desenvolvimento do cérebro, mas 

também facilitar  os processos criativos nas crianças, como o demonstrado na presente 

pesquisa. 
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12.1 EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS MAIORES 

 

Baseado em parte nos conhecimentos acumulados que obtive a partir dos 

estudos direcionados à criatividade e nos próprios resultados otimizados pelo excelente 

desempenho das crianças com educação musical/UFRGS no campo da criatividade, 

reuni algumas sugestões de atividades nas aulas de música para crianças, a partir dos 

três ou quatro anos. Uma vez que a formatação das aulas – música para bebês - obteve 

este excelente resultado criativo, julgo importante dar continuidade nos anos seguintes 

das crianças. 

Fluência: Nosso canto dá conto  Como vimos, a fluência cumpre um 

papel de grande evidência nos processos criativos.As crianças pertencentes ao grupo 

com educação musical/UFRGS parecem encorpar os demais itens de criatividade a 

partir desta característica. Entre as atividades possíveis: 

1º  Reunir as crianças em círculo; 

2º Previamente, o professor ou a professora deve ter em mãos uma série de 

músicas infantis, eruditas de domínio público e de trilha de filmes que servirão de trilha 

sonora e que estará sendo ouvida à medida que a criança crie sua história (mudar a 

música de 30 em 30 segundos sem interrupção); 

3º O professor ou a professora pode iniciar uma história, de acordo com a 

trilha sonora que estiver sendo ouvida no momento (Ex.: Atirei o pau no gato). Assim, o 

professor pede para as crianças prestarem atenção na música, enquanto conta o início da 

história: Era uma vez um menino que tinha um lindo gato... Concomitante a um fundo 

musical diverso, instigamos as crianças, em roda, a criarem uma história que vai se 

modificando, à medida que a trilha sonora vai mudando. Assim cada uma inventa uma 

história cujo final poderá depender da música que se está ouvindo. 

Originalidade: Espichando a música  O professor ou a professora toca 

uma música conhecida no piano, porém incompleta, e pede para um aluno terminá-la a 

seu modo, depois pede para outra criança fazer o mesmo ou continuar a obra 

“espichada” do coleguinha. Tudo isso deve ser feito com muita espontaneidade, porém 

o professor deve valorizar cada nota tocada ao acaso pelo aluno. Espera-se que, à 
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medida que esta prática seja repetida, a criança encontre mais espontaneidade no 

instrumento. Admite-se, como variante, a criança dar continuidade à música com outro 

instrumento de percussão, podendo cantá-la também. 

Percepção interna e externa: A música que cai no chão  O professor ou 

a professora toca uma música bem conhecida e trabalhada com as crianças (ex.: 

Borboletinha) e, em seguida, toca a mesma música, porém em tom contrário ao original. 

Em seguida, pede-se para uma criança dizer qual das duas “borboletinha” caiu no chão. 

A música que cai no chão é a do tom contrário ao original. É bom que o professor ou a 

professora dê um ou dois exemplos do que se considera música que cai no chão, para 

que os alunos desenvolvam uma percepção interna e externa da diferença das músicas. 

É como ouvir a mesma música sob dois ângulos: tom maior e menor. Essa prática visa a 

exercitar a percepção de um problema sob diversos ângulos. 

Fantasia: Criando música nova  Deixar uma criança aproximar-se do 

piano e inventar livremente uma melodia nesse instrumento, algo curto. Após, pedir 

para a próxima criança dar continuidade a sua música, mesmo que aparentemente seja 

confusa. O professor ou a professora pode ir ajudando-a a construir e dar-lhe pequenos 

retoques. Após o término, o professor ou a professora tenta reproduzir 

aproximadamente a música e pede para as crianças darem um nome para a sua obra 

coletiva. 

Abertura a novas experiências:  A melhor trilha sonora  O professor ou  

a professora arranja, previamente, a sala com dois caminhos de almofadas. Cada 

caminho deve ser diferente em distância. Em seguida, apresenta duas músicas para a 

criança. Uma mais curta, e outra mais longa. A criança terá de escolher qual das duas 

músicas é melhor para andar em um determinado caminho, sem que sobre ou falte 

música. Depois se trocam as músicas, porém com durações idênticas ou próximas das 

músicas anteriores. Pede-se para outra criança acertar a melhor música para fazer a 

trilha. Outra forma é a de oferecer as duas músicas e deixar que a criança escolha qual 

delas tem o tamanho do caminho que ela escolheu para trilhar, sugerindo a todos que 

batam palmas a cada tentativa de sucesso do colega. Como variação, aceita-se colocar 

um túnel e pedir à criança para atravessá-lo e aparecer na outra extremidade do túnel 

somente quando a música terminar. As outras crianças podem inicialmente ajudar o 

coleguinha que se encontra no túnel. 
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Analogias: A dança do João Bobo  Esta atividade deve ser feita com o  

envolvimento de duas crianças. Coloca-se um João Bobo entre as crianças, enquanto o 

professor ou a professora toca ao piano uma música já de domínio da turma. As 

crianças, duas a duas, com o João Bobo, irão passar o boneco para seus coleguinhas que 

estão a sua frente, acompanhando o ritmo da música. A música, nesse ínterim, vai 

mudando de andamento até as crianças acertarem o ritmo do balanço do João Bobo. 

Aceita-se, como variação, colocar todas as crianças em roda e, com uma bola, cada 

criança vai passando para a seguinte no ritmo que a música exige.    

Sentido de destino criativo: Cuidando da minha música  Penso ser 

importante a participação dos pais ou “cuidadores” nas aulas de educação de seus filhos. 

Os pais devem estar mais presentes e vivenciarem as experiências que as crianças vão 

absorvendo durante as aulas. Essa atividade talvez seja atípica das aulas convencionais, 

mas acredito ser um importante passo para despertar o senso de responsabilidade das 

crianças. Pessoas criativas normalmente se sentem responsáveis pela sociedade e nela 

engajadas. Nessa atividade, pede-se para os pais, juntamente com seus filhos,  plantarem 

um feijão num pequeno pote com algodão e darem-lhe o nome de uma música de que 

pais e filhos gostam. Fazer a criança cantar a música com a intenção de despertar a 

sementinha a vingar. O professor ou a professora combina um dia para que todos tragam 

suas músicas plantadas com suas respectivas famílias. Pedir para que cada criança 

apresente sua plantinha e diga o seu nome, pela música escolhida. Todos então cantam a 

música da plantinha como homenagem e para ajudá-la a crescer cada vez melhor.  

Expressão da emoção: Nossa música íntima  Nesta atividade, mais uma 

vez, pede-se aos pais ou “cuidadores” lembrarem qual a música que costumavam  cantar 

quando o filho era pequeno. Combinar para que os pais ou um representante destes 

participem da aula, em roda, sentados no chão, com o seu filho no colo. Nesta ocasião, 

pedir para que o “cuidador” comente com todos a experiência (o que sentia, como o 

filho reagia..) com a música que costumava a cantar ou ninar junto ao filho. Em seguida, 

todos cantam, enquanto o filho é ninado em seu colo. Todas as crianças são “ninadas” 

igualmente. O toque, a expressão da emoção sem censura é fundamental para tornar as 

crianças mais sensíveis e abertas à experiência emocional. Sessões de “cafuné”, 

enquanto uma boa música calma e reflexiva toca, também é muito próprio nas aulas de 

música com a criança. 
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Impulsividade e espontaneidade: Escalando a escala  Nesta atividade, 

escolhem-se, inicialmente, cinco crianças que representarão cada nota da escala (dó-ré-

mi-fá-sol). O professor reproduz no piano a escala, porém, inicialmente, deve cantar a 

nota por duas ou três vezes. No chão, deixam-se cinco almofadas. Toda vez que o 

professor cantar (por exemplo: sol) a criança “sol” deve tomar o seu lugar na quinta 

almofada, permanecendo  lá. Depois, o professor canta (Exemplo: ré), e a criança “ré” 

toma o seu lugar na almofada. Como dissemos acima, o professor ou a professora treina 

o som com o seu nome respectivo. Depois de algum treino, experimenta-se apenas o 

som e assim cada criança vai ocupando seu lugar de acordo com o seu nome da nota. 

Essa é uma tarefa um pouco difícil, contudo com a prática ajudará a criança a 

discriminar o som. A impulsividade e espontaneidade visam ao elemento surpresa, 

exigindo da criança concentração de seu “posto musical”. 

Dentro dessa perspectiva, também se podem realizar algumas variações. 

Após as crianças terem preenchido seus postos musicais, isto é, ficarem em suas 

almofadas de notas, pede-se para que uma delas que está “fora desta escala” para  

“tocar” cada criança na escala, iniciando pelo “dó” e assim por diante. Chegando ao 

“sol”, a mesma criança volta descendentemente tocando as crianças como se fossem 

teclas até chegar ao “dó”. Depois de um treino com o professor ou com a professora que 

toca a nota e a canta, este deixa de tocar para que a criança que é tocada na escala deva 

solfejar sua nota, de tal forma que a criança que a toca, faz a escala ascendente e 

descendentemente. É óbvio que o professor ou a professora deve, de vez em quando, 

tocar a nota quando percebe que as crianças perdem seu referencial. A questão em jogo 

não é para as crianças serem afinadas e impecáveis em seus solfejos, apenas para que  

compreendam que existem diferenças de som em seus lugares. Cabe ao professor a 

sensibilidade para perceber o momento apropriado para essa atividade. A ludicidade 

deve reger sempre todas as atividades.  

 

Essas são inicialmente as atividades pensadas para contribuir para o 

desenvolvimento dos processos criativos nas aulas de música. Talvez a música seja o 

veículo naturalmente mais apropriado para essas propostas criativas, pois ela permite 

uma flexibilidade nas ações, ao mesmo tempo, que podem ser muito prazerosas e 

divertidas. 
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13. CONCLUSÃO 

 

Posso imaginar, a partir das ideias discutidas durante o desenvolvimento do 

trabalho, que o ensino da música para crianças não se restringe a acumular 

conhecimento cultural e sim desenvolver uma capacidade que possibilita  à criança gerir 

conhecimentos advindos de práticas intensamente vivenciadas. Essa aparente 

despreocupação com a formalidade ajuda a criança a gerar um potencial intuitivo na 

solução dos problemas, pois a ela encara a música com uma lógica informal, cuja 

ludicidade provavelmente não cria barreiras diante de um ato criativo. Mais abertas 

afetivamente, as crianças parecem conservar uma graça despretensiosa que não as 

deixam reféns das imposições dos conhecimentos formais no futuro. 

Muito já se falou sobre o quanto o ensino escolar desestimula as crianças a 

serem criativas. Os professores parecem agradar-se mais das crianças pouco 

questionadoras e mais atentas às regras escolares. Paulatinamente assistimos às próprias 

crianças a cobrarem umas das outras as exigências que se espera no ambiente escolar, 

convergente por hábito. A educação musical infantil, em contrapartida, traça um 

caminho oposto, pois a música por si só é uma arte divergente, que proporciona à 

criança a busca contínua de seu próprio significado da experiência musical, sem que 

existam posturas certas ou erradas diante de como devemos nos sentir ao ouvir uma 

canção, apenas somos convidados a expressar nossa vivência, que, talvez, deixe as 

crianças mais protegidas para expressarem-se com mais criatividade no futuro. 

                   De acordo com as discussões realizadas neste estudo, a entrada da música 

muito cedo na vida dessas crianças é um indício de que vale a pena investirmos nesse 

tipo de educação. Embora minha amostra não tenha competência estatística para realizar 

afirmações assertivas e generalistas, mesmo assim, apostei na alta capacidade que a 

música tem em “impressionar” nosso cérebro, dando-lhe respostas quase imediatas. 

Afinal, não é à-toa que a neurociência a considera a prima-dona de seus estudos. Ela é 

rica demais para considerarmos apenas um entretenimento. Alguns autores chegam a 

afirmar que a música é parte de nosso substrato biológico, discussão à parte, Marcel 

Proust soube, como ninguém, expressar a importância da música para a humanidade na 

sua célebre frase: “A música talvez seja o único exemplo do que poderia ter sido - se 
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não tivesse existido a invenção da linguagem, a formação das palavras, a análise das 

ideias – a comunicação das almas”. 

BEYER, 2004 comenta que a música entra muito cedo na vida das crianças, 

infiltrando-se no seu dia a dia  nas mais diversas formas e culturas. Não temos, portanto, 

controle da  música na vida de uma criança. Diante desse fato, incluir  uma inicialização 

musical nos moldes de uma educação formal, desde os três meses de vida, com cuidado 

pedagógico e científico, é um benefício de valor inestimável para um futuro de sujeitos 

criativos e intelectualmente interessantes. 

 Quando compreendermos que, ao ouvirmos uma música de que gostamos, 

não somos nós que a possuímos, mas é a música que nos possui, vamos entender que 

com música, podemos fazer ciência com poesia sem perder a graça que só a arte tem. 
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