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Fazendo um salto para o capítulo dezessete, o autor nos fala que seu
pensamento está em concordância com a teoria dos signos de Roman Jakobson
e no posterior cita a semiologia de Berlyne (1973) com sua teoria da existência
de uma competição entre opções de observar.

Nesta obra o autor enfatiza que o pensar clínico sobre o diagnóstico da
personalidade não deve se reduzir à descrição dos sintomas, às queixas e à
referência clássica às áreas psicomotora, emocional e intelectual, obtidas nos
testes psicológicos. Muito oportuna a citação da fábula dos cegos e do elefante
em que cada cego descreve o elefante conforme a parte em que teve contato e
não em sua totalidade. Da mesma forma, Trinca quer ressaltar que o clínico não
pode focalizar a parte em prejuízo do todo.

Conforme o próprio autor, o objetivo deste livro não foi realizar estudos
detalhados e meticulosos, mas distinguir diferentes formas de pensar em
diagnóstico de personalidade. Ele não esgota o tema, lança mão da ciência e do
conhecimento e convida à reflexão, ao estudo e à pesquisa. Deixa a questão em
aberto e convida para novos estudos e trabalhos.

Baseado nas considerações acima, pode-se deduzir que não se trata de
uma obra para grande público, mas para aqueles especialistas em psicologia
clínica com ênfase na dinâmica do diagnóstico da personalidade.

Recebido em: 22/06/2010 / Aceito em: 23/09/2010.

• Alencar, E.M.L.S., Bruno-Faria, M. de F., Fleith, D. de S. &
colaboradores (2010) Medidas de criatividade: teoria e prática. Porto

Alegre: Artmed, 160p.
Cleusa Kazue Sakamoto1

Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM

Obra organizada pelas autoras Eunice M.L. Soriano de Alencar, Maria de
Fátima Bruno-Faria e Denise de Souza Fleith, representa uma contribuição para
a divulgação de estudos sobre a criatividade e, sem dúvida, configura-se como
uma iniciativa significativa na apresentação de instrumentos que permitem definir
meios e medidas para a identificação de habilidades relativas ao potencial criativo.

A obra conta com três outros autores, que em seu conjunto apresenta seis
instrumentos de investigação da criatividade acompanhados de suas
concepções, construções e validações, a saber: o Inventário de Barreiras à
Criatividade Pessoal, a Avaliação do clima para criatividade em sala de aula,
Inventário de práticas docentes para a criatividade, Avaliação da criatividade em
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matemática, Escala de Indicadores de Clima para a Criatividade no Ambiente
de Trabalho e a Escala de Estratégias para Criar no Trabalho. Verificamos em
cada proposta de elaboração dos instrumentos apresentados, critérios e cuidados
estatísticos, e um evidente esforço para tornar concreta a meta pretendida de
transformar em medida uma pergunta investigativa sobre a criatividade humana.

O Capítulo 1, de autoria das organizadoras do livro e intitulado A medida da
criatividade: possibilidades e desafios, destaca com muita propriedade que
estamos ainda em um estágio preliminar de domínio de conhecimento da área
(p.31), uma vez que há um desafio incalculável quando se enfrenta o paradoxo
que permeia a atividade da busca de se estabelecer padrões para um fenômeno
que foge à padronização, como é a criatividade. Ao longo do capítulo, as autoras
apresentam um breve histórico dos estudos da criatividade, mencionam as
modalidades de instrumentos de sua medida e as vantagens com o
desenvolvimento destes recursos; abordam questões técnicas na construção
de instrumentos como a fidedignidade e a validade, e mencionam outros cuidados
necessários relativos à elaboração de instrumentos como o levantamento de
informações sobre vieses sociais, culturais, étnicos, etc. acerca dos fatores
estudados.

O Capítulo 2, de autoria de Eunice M. L. Soriano de Alencar, apresenta o
Inventário de Barreiras à Criatividade Pessoal, que possui finalidade diagnóstica
e utilidade em programas de treinamento e desenvolvimento pessoal. A autora
menciona vários aspectos que representam barreiras à criatividade, além das
características de personalidade, tais como: os valores e normas sociais, os
fatores do contexto das organizações que influenciam o cotidiano da vida do
trabalho e os fatores dos ambientes escolares. O inventário supra citado reúne
66 fatores divididos em quatro modalidades de barreiras: Inibição/Timidez; Tempo/
Oportunidade; Repressão Social; e Motivação. Identificar barreiras, afirma a
autora, permite organizar estratégias de intervenção específicas e diferenciadas,
que possibilitem aos indivíduos serem menos suscetíveis às barreiras que os
impedem de utilizar a sua capacidade de criar.

O Capítulo 3 apresenta uma discussão acerca da influência do ambiente
na criatividade e o instrumento Avaliação do clima para criatividade na sala de
aula, de autoria de Denise de Souza Fleith. A escala que estuda 22 fatores,
inicialmente possuía 51, estão distribuídos em: Suporte da professora à expressão
de ideias do aluno, Autopercepção do aluno com relação à criatividade, Interesse
do aluno pela aprendizagem, Autonomia do aluno e Estímulo da professora à
produção de ideias do aluno. O instrumento avalia tanto o professor e sua postura
favorável à expressão criativa quanto o aluno e suas percepções e escolhas;
sendo assim, pode oferecer informações diagnósticas que encaminhem
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intervenções de facilitação da criatividade em sala de aula. A autora sinaliza
ainda, que a escala é mais apropriada para alunos de 4ª. série, em vez de
docentes da 3ª série, devido à exigência de compreensão das questões
abordadas.

O Capítulo 4, de autoria de Eunice M. L. Soriano de Alencar e Denise de
Souza Fleith, apresenta o Inventário de práticas docentes para a criatividade na
educação superior. A discussão teórica aponta um importante conflito entre ser
criativo e “ser acadêmico”, já que os valores acadêmicos estão mais relacionados
ao controle, ao conformismo e à inflexibilidade do que ao apoio a novas ideias –
afirmam as autoras. A exigência acadêmica de memorização e reprodução de
conhecimentos privilegia a inexistência da criatividade. Na mesma direção,
observam-se escassos os estudos acerca do comportamento docente de
incentivo à criatividade no ambiente universitário. Destinada à investigação de
disciplinas e desempenhos docentes previamente especificados, a escala
apresenta 37 afirmativas reunidas em quatro fatores: Incentivo a novas ideias,
Clima para expressão de ideias, Avaliação e metodologia de ensino e, Interesse
pela aprendizagem do aluno. A escala pode promover uma discussão fecunda
acerca do ambiente universitário e inclusive estimular o campo da produção do
conhecimento, o que seria bastante desejável. Se a universidade tem por objetivo
o ensino, a pesquisa e a extensão universitária, a valorização criativa da
aprendizagem pode consequentemente estimular a iniciativa da produção de
pesquisas e da atividade de extensão comunitária. Embora todo instrumento de
diagnóstico demonstre a necessidade inerente de aprimoramento, sua
proposição já evidencia grande valor ao chamar a atenção para a importância
dos objetivos de sua utilização e possíveis benefícios.

O Capítulo 5, de autoria de Cleyton Hércules Gontijo e Denise de Souza
Fleith, apresenta uma discussão sobre a avaliação da criatividade em
matemática. Os autores referem, no início do capítulo, a importância do
conhecimento da matemática que está na base de inúmeras habilidades no
exercício da cidadania, como o cálculo, o raciocínio, a argumentação, a estatística,
etc., o que justifica que a disciplina esteja presente nos currículos escolares dos
sistemas de ensino no Brasil e, além disso, segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais, atribui-lhe a criatividade como elemento associado indispensável a
seus objetivos. O instrumento apresentado pelos autores, denominado Teste de
Criatividade em Matemática, tem a finalidade de contribuir com as orientações
curriculares de matemática, subsidiar educadores na organização de atividades
que promovam a criatividade, bem como auxiliar a identificação de indivíduos
talentosos. O Teste é composto por seis problemas que são apreciados a partir
dos critérios de fluência, flexibilidade e originalidade de suas respostas. Concluem
os autores que estudos envolvendo a avaliação da criatividade em matemática
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podem oferecer, ainda, possibilidades comparativas entre diferentes grupos de
alunos e, assim, permitem analisar como o tipo de suporte oferecido a cada
grupo produz diferenças nas produções criativas dos alunos.

O Capítulo 6, de autoria de Maria de Fátima Bruno-Faria, intitulado
Indicadores de clima para a criatividade no ambiente de trabalho, apresenta
uma escala de investigação do clima da criatividade (ICC) no contexto das
organizações e evidencia a relação entre criatividade e inovação, que é definida
como a implementação das ideias, processos, produtos ou serviços originários
da criatividade de indivíduos ou grupos na organização. Para muitos estudiosos,
a criatividade é condição para a ocorrência da inovação – afirma a autora. E
complementa: Criatividade, inovação e mudança organizacional guardam estreita
relação, já que a criatividade gera inovações e estas provocam mudanças na
vida das organizações. O instrumento proposto no presente capítulo visa
contribuir com a gestão do trabalho e pretende estimular o desenvolvimento do
conhecimento do assunto. O ICC apresenta dois grupos de fatores: de estímulo
à criatividade e de barreiras a ela. O primeiro grupo de fatores que se refere a
estímulos à criatividade identifica um número de oito deles, a saber: Ambiente
físico adequado; Clima social favorável entre colegas de trabalho; Incentivo a
ideias novas; Liberdade de ação; Atividades desafiantes; Salário e benefícios
adequados; Ações da chefia e da organização em apoio a ideias novas; e
Disponibilidade de recursos materiais. O segundo grupo de fatores, que se refere
a barreiras à criatividade, identifica quatro deles: Bloqueio de ideias novas;
Excesso de serviços e escassez de tempo; Resistência a ideias novas;
Problemas organizacionais. No total de 97 itens abordados na escala, o
instrumento está sofrendo reformulações que visam seu aperfeiçoamento.

O Capítulo 7, de autoria de Melissa Machado de Moraes e Suzana Maria
Valle Lima, apresenta uma discussão acerca de Estratégias para criar no
trabalho, que consistem nos esforços empreendidos pelo indivíduo para favorecer
a criação de ideias novas e úteis na resolução de problemas de trabalho. A
escala apresenta 44 estratégias para criar no trabalho, distribuídas em cinco
fatores: 1- Pensamento flexível, 2- Imaginação e Introspecção, 3- Controle
emocional, 4- Leitura inspiradora e 5- Interação e analogia. O instrumento
representa inovação e pode incrementar estudos nesta área, além de oferecer
melhor ajustamento e desenvolvimento profissional nos ambientes de trabalho.

A leitura da obra é recomendada a inúmeros estudiosos: educadores,
gestores, pesquisadores da área da Psicologia Aplicada e todos aqueles que
apreciam o espírito humano inovador e buscam caminhos para compreender
cada vez mais o potencial criativo. Que este livro possa despertar novos projetos
e inspirar outros pesquisadores a contribuírem com a proposição de novos
recursos no exame da criatividade e a ampliarem seu conhecimento.

Recebido em: 01/10/2010 / Aceito em: 29/10/2010.
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