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Resumo 

 

O presente estudo tem como principal objetivo compreender e analisar o processo 

criativo de crianças entre os 9 a 11 anos através da sua participação em workshops artísticos 

desenvolvidos no âmbito do Projeto Articulan (2018-1-BE02-KA201-046844), em Portugal, 

considerando o ponto de vista das crianças participantes e de uma das mediadoras que 

conduziu o processo. Este estudo faz parte de um projeto de investigação mais alargado 

denominado Art, Time, Culture and Language (Articulan), que visa estabelecer uma estrutura 

para projetos artísticos que ofereçam às crianças oportunidades de criar arte, a partir de uma 

colaboração internacional entre professores da Universidade de Ciências Aplicadas e Artes 

PXL (Bélgica), Universidade de Las Palmas de Gran Canaria (Espanha), Universidade do 

Porto (Portugal), Universidade de Istambul (Turquia) e escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 

(CEB) dos respetivos países envolvidos.  

Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, de caráter descritivo e exploratório. 

Com recurso às entrevistas-conversas com as crianças após a realização de cada workshop, 

como também a uma entrevista semiestruturada com a mediadora da atividade, com objetivo 

de aprofundar questões vivenciadas com a experiência. Para o tratamento dos dados foi 

utilizada a análise de conteúdo. Os resultados obtidos indicaram que atividades tal como esta 

incentivam o processo criativo, promovem interações de qualidade na sala de aula, emergência 

de novas ideias, expressão, resolução de problemas, motivação, dentre outras aprendizagens 

significativas. 

 

Palavras-chave: criatividade, processo criativo, workshops artísticos, aprendizagem, 

crianças. 
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Abstract 

 

The main objective of this study is to understand and analyze the creative process of 

children between 9 and 11 years old through their participation in artistic workshops 

developed within the scope of the Articulan Project (2018-1-BE02-KA201-046844), in 

Portugal, considering the point of view of children and one of the mediators who led the 

process. This study is part of a broader research project called Art, Time, Culture and 

Language (Articulan), which aims to establish a structure for artistic projects that offer 

children opportunities to create art, based on an international collaboration between professors 

from the University of Applied Sciences and Arts PXL, University of Las Palmas de Gran 

Canaria (Spain), University of Porto (Portugal), University of Istanbul (Turkey) and schools 

of the 1st Cycle of Basic Education (CEB) of the respective countries involved. 

It is a qualitative, descriptive and exploratory study. Using interviews-conversations 

with the children after each workshop, as well as a semi-structured interview with the activity 

mediator, in order to deepen issues experienced with the experience. For data treatment, 

content analysis was used. The results obtained indicated that activities like this encourage the 

creative process, promote quality interactions in the classroom, emergence of new ideas, 

expression, problem solving, motivation, among other significant learnings 

 

Keywords: Children, creative processes, arts at school, creativity, divergent thinking, 

children’s voices 
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Resumè 

 

L’objectif principal de cette étude est de comprendre et d’analyser le processus créatif 

des enfants âgés de 9 à 11 ans en participant à des ateliers artistiques développés dans le cadre 

du projet Articulan (2018-1-BE02-KA201-046844), au Portugal, compte tenu du point de vue 

des enfants participants et de l’un des médiateurs qui a conduit le processus. Cette étude fait 

partie d’un projet de recherche plus large appelé Art, Time, Culture and Language (Articulan), 

qui vise à établir une structure pour des projets artistiques offrant aux enfants des possibilités 

de créer de l’art, à partir d’une collaboration internationale entre professeurs de l’Université 

des Sciences Appliquées et Arts PXL (Belgique), Université de Las Palmas de Gran Canaria 

(Espagne), Université de Porto (Portugal), Université d’Istanbul (Turquie) et écoles du 

premier cycle de l’enseignement de base (CEB) des pays concernés. 

 

Il s’agit d’une étude de nature qualitative, descriptive et exploratoire. En utilisant les 

entretiens-conversations avec les enfants après chaque atelier, ainsi qu’une interview semi-

structurée avec le médiateur de l’activité, dans le but d’approfondir les questions vécues avec 

l’expérience. L’analyse du contenu a été utilisée pour le traitement des données. Les résultats 

obtenus montrent que des activités comme celles-ci encouragent le processus créatif, 

favorisent des interactions de qualité en classe, l’émergence de nouvelles idées, l’expression, 

la résolution de problèmes, la motivation, parmi d’autres apprentissages significatifs. 

 

Mots-clés: créativité, processus créatif, ateliers artistiques, apprentissage, enfants. 
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1. Introdução 

 

 

A capacidade de imaginar e criar soluções novas e únicas para problemas complexos 

é um traço humano distinto (Welch & McPherson, 2012), dessa forma, a criatividade tem 

sido apontada por muitos autores como uma habilidade essencial para o enfrentamento da 

complexidade do mundo pós-moderno (Kupers et al., 2019; Donovan, et al., 2014). 

Especialmente, na educação, à luz da mudança contínua das perspetivas globais, os contextos 

educacionais atuais têm evoluído para impulsionar as capacidades que os indivíduos devem 

adquirir (Gursoy & Kübra, 2018).  

 

Das tendências educacionais, a criatividade e o pensamento criativo, pertencentes aos 

4Cs do século 21 (criatividade, pensamento crítico, colaboração e comunicação), são 

destacadas como as principais características a serem expandidas nos alunos. Nesta 

perspetiva, os estudos sobre a criatividade continuam a aumentar, dadas suas aplicações em 

áreas diversas como educação, inovação e negócios, artes e ciências e na sociedade como 

um todo. Contudo, como destaca Kupers et al. (2019) uma vez que a pesquisa sobre a 

criatividade infantil é bastante difundida, o campo precisa de integração e foco para 

progredir ainda mais.  

 

Alguns autores argumentam que o papel da criatividade nas políticas educacionais, 

entretanto, ainda é ambíguo (Hall & Thomson, 2008; Robinson, 2011 citado por Kupers et 

al., 2019), pois, por um lado, especialistas em educação e formuladores de políticas 

enfatizaram o papel da educação no incentivo à criatividade (National Advisory Committee 

on Creative and Cultural Education, NACCE, 1999). Por outro, vários educadores 

argumentam que a crescente padronização da educação, por meio de políticas com ênfase 

nas competências básicas e em testes padronizados, fez com que a criatividade das crianças, 

realmente, diminuísse à medida que avançavam no sistema educacional. 

 

Tal como outras competências humanas, a criatividade pode ser desenvolvida e 

alargada por meio de incentivos e esforços que podem partir das escolas, organizações, e 

outros espaços que se interessam em promovê-la. Coxon (2012) sugere que a criatividade 

pode ser promovida por meio de projetos e oportunidades, que permitam aos alunos praticar 
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o pensamento criativo na sala de aula para assimilar conceitos e aprendizagens, como com a 

integração de atividades de aprendizagem interdisciplinares, como artes, ciências e 

linguagem.  

 

Ao considerar essas questões, enquadramos a pertinência da presente dissertação, 

que visa analisar a experiência de três escolas em Portugal, as quais tiveram a oportunidade 

de inserir oficinas artísticas para promover aprendizagens através de um processo criativo e 

participativo com crianças do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico. Os workshops foram 

concebidos com base em um conjunto de princípios orientadores, os quais destacam-se: o 

início da atividade é provocativo e convidativo ao envolvimento da criança, a utilização de 

materiais com liberdade expressiva, conexões com as experiências culturais das crianças, 

integração e articulação de diferentes áreas artísticas, o uso do espaço escolar de diferentes 

maneiras, bem como o suporte da comunidade escolar. 

 

Desta forma, esta dissertação está organizada em capítulos. No primeiro capítulo 

procede-se à apresentação do enquadramento teórico e conceptual. Primeiramente, realiza-

se uma síntese sobre as definições sobre a criatividade, de modo a integrar as principais 

abordagens teóricas para conceituar e compreender o constructo. Seguidamente, o capítulo 

que discorre sobre o processo criativo, na perspetiva de ampliar os enfoques sobre como o 

mesmo pode desenrolar-se. Para finalizar o enquadramento teórico, são elucidadas 

perspetivas de promoção do pensamento criativo na infância. 

 

No capítulo seguinte, relativo ao estudo empírico, são elucidados os objetivos deste 

estudo, caracterizados os participantes, apresentadas as medidas utilizadas, bem como 

descritos os procedimentos de recolha de dados e, posteriores procedimentos de análise dos 

dados. 

 

Nos capítulos subsequentes, realiza-se a apresentação dos resultados e procede-se à 

discussão dos respetivos resultados, tendo como base o quadro teórico subjacente e os 

objetivos definidos. Por fim, no sexto capítulo, elabora-se uma consideração final acerca do 

trabalho desenvolvido, expondo as principais conclusões, possíveis limitações do estudo e 

sugestões para investigações futuras. 
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2. Enquadramento teórico 

 

 

O interesse pelo entendimento do potencial criativo não provém de agora. Na 

verdade, data de muitos anos os esforços realizados para compreender o significado daquilo 

que hoje é reconhecido como criatividade. Muitas pesquisas e estudos foram realizados para 

uma maior compreensão sobre o processo criativo. Na próxima secção, serão expostas as 

principais definições para o entendimento da criatividade e para melhor sintetizar este 

conceito largamente pesquisado. 

 

2.1 Definições em torno da Criatividade  

A criatividade trata-se de um constructo amplamente estudado, que apesar de uma 

variada e extensa literatura, ainda possui muitos campos a serem aprofundados, com novas 

pesquisas e teorias que partem do que já foi explorado. Nas últimas décadas, muitos 

estudiosos têm-se debruçado sobre o entendimento do tema e fornecem uma visão tanto a 

nível teórico-conceptual, das perspetivas educacionais, da abordagem de desenvolvimento, 

como também sobre a avaliação e o papel da criatividade. Tais publicações incluem como 

alguns dos principais autores Kaufman e Sternberg (2010); Sternberg, (2005); Smith (1998); 

Runco e Albert (2010); Scott, Leritz e Mumford, (2004); Amabile (2012); Baer (1993) e 

Plucker, Beghetto e Dow (2004).   

Devido à sua natureza complexa, vaga e ilusória, a criatividade para Gursoy e Kübra 

(2018) trata-se de um constructo de difícil definição que, passou por muitas mudanças ao 

longo da história, até o entendimento que se tem alcançado atualmente. Na mesma direção, 

ao considerar a sua natureza, Torrance (1988, citado por Gursoy & Kübra, 2018, p. 173) 

argumenta que "a criatividade desafia uma definição precisa porque é em grande parte 

invisível, não verbal e inconsciente". 

Por sua vez, Kaufman e Sternberg (2007) argumentam que, relativamente à 

definição, a maioria dos conceitos converge em três componentes: o primeiro refere-se ao 

caráter inovador ou diferente que as ideias criativas devem representar, o segundo, diz 

respeito à qualidade ou o valor de tais ideias. Por último, a terceira componente, refere-se à 
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adequação do pensamento criativo na tarefa em questão, ou para alguma redefinição dessa 

tarefa. Assim, em linhas gerais Sternberg (2003) define o pensamento criativo como o 

pensamento que é novo e que produz ideias que são de valor e destaca que, para ser 

considerada criativa, a ideia de alguém não precisa incorporar um pensamento que nunca 

ocorreu antes. Em vez disso, o pensamento criativo é o pensamento novo para aquele 

indivíduo. 

 Outro ponto a ser considerado, nos estudos recentes sobre o tema é de que o potencial 

para criar é reconhecido em todos os campos da atividade humana (NACCCE, 1999) e pode 

manifestar-se em formas artísticas, literárias e científicas, como também, pode desdobrar-se 

no campo da vida quotidiana (Garaigordobil & Berrueco, 2011).  Nesta perspectiva,  para o 

NACCCE (1999) a criatividade é uma atividade imaginativa direcionada a produzir 

resultados que sejam originais e com valor, tendo como características relativas aos 

processos criativos a forma imaginativa – que se revela no pensar ou no comportar; o cariz 

proposital – direcionado para alcançar um objetivo; e a originalidade – valor do resultado 

em relação ao objetivo.  

 Os autores Garaigordobil e Berrueco (2011) definem o pensamento criativo, ou 

simplesmente, a criatividade, como a capacidade do cérebro humano em desenvolver 

conclusões e ideias, resolver problemas e produzir novos resultados. Já para Carter, (2004 

citado por Gursoy & Kübra , 2018, p. 172),  a criatividade é  considerada como um processo 

que pode resultar na solução ou identificação de problemas, normalmente como resultado de 

pensamentos divergentes e inovadores.  

Alternativamente, a criatividade pode ser vista como um resultado de estratégias e 

explorações bem-sucedidas de várias oportunidades do ambiente (Rubenson & Runco, 

1992). Ou em termos dos processos cognitivos pelos quais as pessoas geram ideias 

(Baughman & Mumford, 1995), ou em termos de mecanismos associativos e afetivos mais 

básicos (Kaufmann, 2003), ou ainda através da disposição e motivação características que 

levam as pessoas a se envolverem em esforços criativos (Amabile, 2012). 

Na tentativa de unificar definições, Plucker, Beghetto e Dow (2004, citado por 

Kaufman, Plucker & Baer, 2008) selecionaram 90 artigos das principais revistas científicas 

com a palavra criatividade no título, e desses trabalhos, apenas 38% definiram 

explicitamente o que era criatividade. Com base nas categorias encontradas, os mesmos 
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autores definiram a criatividade como sendo a interação entre aptidão, processo e ambiente 

pela qual um indivíduo ou grupo produz um produto perceptível que é novo e útil, definido 

em um contexto social (Plucker et al., 2004).  

 

 

 2.2 O Processo Criativo e o ambiente a sua volta 

Rhodes (1961, citado por Küpers, et al., 2019, p. 96) propôs uma estrutura para 

classificar as diferentes abordagens da criatividade, que ficou conhecida como os "quatro Ps 

da criatividade": abordagens no nível da pessoa, do produto, do processo e da imprensa (esta 

última se referindo às influências ambientais). Ao considerar estes níveis, o presente 

subcapítulo irá discorrer em torno dos aspetos relativos aos processos criativos e ao ambiente 

de promoção da criatividade, por considerar estes dois níveis mais interligados aos objetivos 

do estudo. 

O processo criativo relaciona-se diretamente à experiência real de ser criativo e 

envolver-se intensamente numa atividade e promover o fluxo. O fluxo, ou experiência ótima, 

refere-se às sensações e sentimentos que surgem quando um indivíduo está intensamente 

envolvido em uma atividade (Csikszentmihalyi, 1996 apud Kaufman et al 2008). Alguém 

experimenta o fluxo de uma atividade criativa, quando, por exemplo, toca um instrumento 

ou desenvolve um programa de computador, e consegue sentir que suas competências são 

compatíveis com os possíveis desafios da situação. O processo criativo refere-se à sequência 

de pensamentos e ações que levam a novas produções adaptadas ao contexto (Lubart, 2013). 

De acordo com a teoria da criatividade de Campbell (1960 citado por Küpers, et al. 

2019, p. 98), todos os processos criativos atendem a três condições: primeiro, há um processo 

que gera ações. Essas ações são cegas no sentido de que a pessoa envolvida no processo 

criativo não sabe, com antecedência, qual pode ser a solução ideal para um problema. A 

segunda condição que o processo criativo atende, é que as ações geradas são submetidas a 

um certo mecanismo de seleção. Por razões cognitivas ou culturais, algumas ações são 

consideradas mais úteis ou promissoras do que outras. E, em terceiro lugar, ocorre um 

processo de retenção que envolve as ações a serem recordadas ou comunicadas a outras 

pessoas (Campbell, 1960 citado por Küpers, et al. 2019, p. 98). 
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Guilford (1950, citado por Lubart, 2013, p. 295) observou que havia um consenso 

considerável de que o ato criativo envolve quatro etapas importantes, identificadas como 

preparação, incubação, iluminação e verificação, o que originou o Modelo de Quatro 

Estágios, que é uma tentativa para a compreensão do processo criativo. 

Neste seguimento, Wallas (1926, citado por Lubart, 2013, p. 296) sintetizou o modelo 

de quatro estágios do processo criativo. Sendo a preparação a etapa que envolve uma análise 

preliminar de um problema, de modo a definir e caracterizar o problema. A preparação 

envolve um trabalho consciente e baseia-se nas habilidades analíticas e no conhecimento 

relevante para resolução do problema.  

Segue-se a fase de incubação. Durante a incubação, não há trabalho mental 

consciente sobre o problema. Uma pessoa pode estar trabalhando conscientemente em outros 

problemas ou, simplesmente, relaxando, fazendo uma pausa no problema, porém, 

inconscientemente, a mente continua a trabalhar no problema, formando cadeias de 

associações. Acredita-se que muitas associações ou combinações de ideias ocorram durante 

incubação, porém a mente inconscientemente rejeita a maioria dessas combinações inúteis, 

mas, ocasionalmente, encontra uma ideia promissora. (Wallas, 1926 citado por Lubart, 2013, 

p. 296) 

Uma terceira fase, chamada iluminação, ocorre quando a ideia promissora irrompe 

para a perceção consciente. A iluminação pode ser caracterizada por um “flash”, ou um 

insight. Após a iluminação, há uma fase de consciência do trabalho, chamada verificação, 

que envolve avaliar, refinar e desenvolver uma ideia. Wallas (1926 citado por Lubart, 2013, 

p. 296) observou que durante a solução criativa de problemas, uma pessoa pode retornar às 

fases anteriores do processo, ou seja, esses estágios, não ocorrem necessariamente em uma 

sequência fixa.  

Contudo muitos estudos sucederam-se ao modelo básico de quatro estágios do 

processo criativo e sugerem que este pode precisar ser revisado, como, por exemplo, propôs 

Sapp (1992 citado por Lubart, 2013, p. 297) que entre a incubação e o momento de 

iluminação, muitas vezes, pode haver um "ponto de frustração criativa". Contudo, ao analisar 

o modelo, Guilford (1950 citado por Lubart, 2013, p. 299) propõe reformulações e afirma 

que o processo criativo pode ser efetivamente estudado, à medida em que se examinam os 

subprocessos que desempenham um papel no trabalho criativo. 
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O modelo de Guilford, conforme Lubart (2013), consistia em um estágio inicial de 

filtragem (atenção despertada e direcionamento), um estágio de cognição (o problema é 

percebido e estruturado), uma etapa de produção (as ideias são geradas com pensamento 

divergente e convergente envolvido), com, eventualmente, outro estágio de cognição (novas 

informações são obtidas), seguido por outro estágio de produção, com a continuidade deste 

ciclo até que a tarefa seja concluída. Também pode-se ocorrer um processo de avaliação 

entre cada uma das etapas descritas e alguma flexibilidade na ordem dos estágios. 

Para a concretização do processo criativo o ambiente à volta também é um elemento 

relevante e catalisador para a sua promoção, como ressalta Küpers et al. (2019) a criatividade 

é um sistema dinâmico e complexo, que não ocorre isoladamente no indivíduo. Em vez disso, 

trata-se de um processo que ocorre por meio de interações contínuas entre a pessoa e o 

ambiente.  

Na teoria do sistema de Csikszentmihalyi (1988 citado por Küpers, 2019, p. 99) são 

distinguidos três níveis de criatividade, que estão interconectados: o nível do indivíduo, o do 

campo (dentro de uma sociedade) e o do domínio (dentro de uma cultura). O campo consiste 

no ambiente direto e relevante do indivíduo, como por exemplo, as pessoas no ambiente 

direto do indivíduo criativo (por exemplo, professores, pais, críticos de música, diretores de 

museu, etc). 

Por sua vez, Amabile e Gryskiewicz (1989, citados por Kaufman et al., 2008) 

identificaram alguns aspetos do ambiente que podem estimular a criatividade, são eles: 

liberdade adequada, desafios, recursos apropriados, apoio de um supervisor, colegas 

diversos e comunicativos, reconhecimento e sentido de cooperação. Os mesmos autores 

também fazem referência aos aspetos que restringem a criatividade, tais como a pressão do 

tempo, excesso de avaliação, uma ênfase em manter o status quo.  

Neste sentido, os estudos do ambiente criativo costumam, conforme Kaufman e 

colaboradores (2008), ser projetados para determinar como o contexto no qual alguém 

trabalha, estuda ou vive pode ser modificado para incentivar as pessoas a serem mais 

criativas. É importante destacar que se considera como ambiente não apenas o espaço físico, 

como também as relações familiares, ou outras relações pertencentes ao contexto social que 

possibilitam o ato de criar (Jindal-Snape et al., 2013). 
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Em síntese, a criatividade é a combinação das características da pessoa, do processo 

e do produto, de modo que o processo criativo ocorre através de interações contínuas entre 

o sujeito, o ambiente social direto e a tarefa (ou recursos). Como também, considera-se o 

processo criativo iterativo, uma vez que cada estado da interação entre, por exemplo, a 

criança, o professor e a tarefa depende do estado anterior do sistema e serve como entrada 

(input) para o próximo estado. (Küpers et al., 2019). 

 

2.3 O fomento ao processo criativo na infância  

Apoiar a criatividade das crianças tornou-se, cada vez mais, importante por se 

considerar como uma competência requisitada para responder aos desafios da 

contemporaneidade. Conforme Guilford (1970, citado por Gursoy & Kübra, 2018) a 

criatividade pode ser aprimorada por meio de incentivos e os espaços educativos devem ser 

projetados de forma a promover o pensamento criativo das crianças. Smyth (2016) pontua 

que, dentro ou fora da escola, devem haver oportunidades que geram um impacto positivo 

nas competências criativas das crianças.  

Garaigordobil e Berrueco (2011) citam alguns estudos que avaliaram os efeitos dos 

programas que estimulam a criatividade e confirmam que a criatividade pode ser 

desenvolvida pela prática  (Antonietti, 2000; Baer, 1996; Fleith, Renzulli, & Westberg, 2002; 

Katiyar & Jarial, 1983; Komarik & Brutenicova, 2003; Parker, 1998; Prieto, López, 

Bermejo, Renzulli, & Castejón, 2002; Saxon, Treffinger, Young, & Wittig, 2003; 

Tettamanzi, Sarotti, &  Frontino, 2009; Zachopoulou, Trevlas, & Konstadinidou, 2006, 

citados por Garaigordobil & Berrueco, 2011 p. 609).  Assim como Torrance (1966, 1972 

citado por Gursoy & Kübra, 2018, p. 172) que, foi um dos pioneiros dos estudos sobre 

pensamento criativo, e afirmou que a criatividade pode ser desenvolvida por meio de 

treinamento adequado. 

Em geral, é aceito que as práticas criativas em anos pré-escolares influenciam o 

subsequente desenvolvimento de potencial criativo, o que reforça a importância da formação 

criativa nas idades iniciais (Garaigordobil & Berrueco, 2011, p. 609). As autoras salientam 

que estimular o potencial criativo trata-se de uma estratégia importante a ser desenvolvida 

nas escolas, uma vez que auxilia e catalisa os processos de aprendizagem. 
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  Colaborando com a Psicologia, os sistemas de ensino procuraram acompanhar a 

corrida global e os pesquisadores buscaram caminhos para uma educação mais efetiva, que 

incluiu a criatividade como uma ferramenta necessária para o sucesso em todos os campos 

do mundo moderno (Gursoy & Kubra, 2018).  

Assim, Cropley (2011, citado por Gursoy & Kubra, 2018, p. 173) afirmou que o 

resultado das discussões sobre criatividade em ambientes aplicados, como escolas, passou a 

ser dominado por questões de reconhecimento, medição e promoção do pensamento criativo, 

e o propósito de fomentar a criatividade passou a ser visto, não como produção de arte, mas 

como promotor de processos e propriedades pessoais relacionadas com a criatividade. O 

papel dos educadores e gestores, neste panorama, passou a ser reconhecido como 

responsável por proporcionar um ambiente adequado. 

Na perspetiva da promoção do processo criativo, gerar oportunidades a partir de 

workshops, atividades, treinamentos, etc., tem sido uma componente aliada de programas 

educacionais para aumentar o pensamento divergente e a criatividade entre crianças. (Scott, 

Leritz & Mumford, 2004). Destaca-se que segundo a literatura revista por Jindal-Snape e 

colaboradores (2013) foram referenciadas uma série de atividades que favorecem a 

criatividade, tais como o uso de novas tecnologias, debates, mapas mentais, ouvir música 

durante atividades, desenho, dramatização, histórias, música, jogo de fantasia, jogo ao ar 

livre, pintura expressiva, modelagem, movimento expressivo e imaginativo, ou também 

plantar um jardim, construir um esconderijo, projetar um objeto para brincar, trabalho prático 

relacionado com as ciências, dentre outras. 

Conforme Scott e colaboradores (2004), as diferenças no entendimento sobre o ato 

criativo influenciam o tipo de estratégias de treino aplicado. Assim, formadores que vêm a 

resolução de problemas como um aspeto central da criatividade, costumam usar técnicas que 

permitem às pessoas aplicar, efetivamente, o conhecimento disponível para resolver 

questões (Mumford, Baughman & Sager, 2003, citado por Scott et al. 2004, p. 362). 

Contudo, se o entendimento passa pelos mecanismos associativos como sendo um aspeto, 

particularmente, importante da criatividade, é mais provável que utilizem recursos de 

imagens ao longo do treino (Gur & Reyher, 1976 citado por Scott et al. 2004, p. 362).  

Bull et al. (1995) identificaram algumas abordagens aplicadas no desenvolvimento 

do treino de criatividade, incluindo (a) abordagens cognitivas, (b) abordagens de 
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personalidade, (c) abordagens motivacionais e (d) abordagens sociais. Devido à sua natureza 

diversa, o treino para desenvolver a criatividade tem sido proposto de variadas formas em 

relação ao conteúdo, à técnica, ao método e ao tempo de execução.  

Smith (1998 citado por Scott, Leritz & Mumford, 2004, p. 363), numa revisão de 

conteúdo de um programa de treino, identificou 172 técnicas ou métodos de instruções, que 

foram utilizados para desenvolver competências para a geração de ideias. Para Smith (1998) 

a criatividade não é um processo unitário, uma vez que as pessoas têm muitas formas de 

geração de ideias, pelo que o processo criativo, pode de ser descrito e utilizável na 

metodologia de ensino para aumentar a produção criativa de indivíduos e de grupos, sendo 

a interação em grupo uma poderosa força criativa. 

Embora os programas de treino em criatividade sejam diferentes em relação à 

especificidade do conteúdo, ao uso de métodos e às conceções teóricas sobre a natureza do 

ato criativo, muitos compartilham uma base comum no que se refere à noção de pensamento 

divergente ou à capacidade de gerar múltiplas soluções alternativas em oposição a uma única 

solução correta (Fasko, 2001 citado por Scott et al. 2004, p. 363).  

Descrito como a produção de muitas ideias diversas sobre uma dada situação, o 

pensamento divergente era um dos diferentes tipos de competências e de processos 

intelectuais que Guilford (1970) introduziu no seu Modelo de Estrutura do Intelecto (Gursoy 

& Kübra, 2018). Conforme Guilford (1968, citado por Kaufman, 2008, p.15), a maior parte 

da solução de problemas na vida cotidiana envolve pensamento divergente. No entanto, nas 

práticas educacionais, há a tendência a enfatizar o ensino dos alunos a encontrar respostas 

convencionais.  

Sternberg (2003) argumenta que a criatividade pode ser de diferentes tipos e é 

diferente da inteligência geral, o que torna importante que os professores reconheçam e 

valorizem todos os tipos de criatividade. O autor acrescenta que ensinar de uma forma que 

incentive e recompense a criatividade pode melhorar o desempenho escolar, da mesma 

forma, que as crianças podem aprender a tomar certos tipos de decisões que proporcionam 

o aumento da sua criatividade. 

Contudo, o estímulo à criatividade na infância exige certas particularidades, uma vez 

que, conforme Alfonso-Benlliure e colaboradores (2013), a criatividade é, imensamente, 
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diferente na infância e na idade adulta, sobretudo na complexidade dos mecanismos 

psicológicos envolvidos, no nível de controle e pró-positividade durante o processo criativo, 

bem como na complexidade dos produtos finais que esse processo gera. As razões para isso 

são variadas, seja pela cognição em desenvolvimento das crianças, o seu relacionamento 

ainda descomplicado com o mundo, as experiências de vida mais restritas e as diferenças de 

interesses.  

Nesta perspetiva, o pensamento criativo na infância também se diferencia conforme 

as etapas de desenvolvimento. Alguns autores relatam que os anos pré-escolares as crianças 

expressam espontaneamente seu potencial criativo (Gardner, 1986 citado por Alfonso-

Benlliure et al., 2013). No entanto, Gardner (1986) constatou no seu estudo que as crianças 

têm, naturalmente, altos níveis de competências criativas e, que quando entram na escola a 

manifestação da criatividade tende a diminuir conforme o aumento da aprendizagem 

curricular. As diferenças na metodologia do ensino pré-escolar, relativamente ao ensino no 

primeiro ciclo, pode ser uma das razões para este decréscimo.  

Tendo em consideração a diminuição das oportunidades criativas com a passagem 

do pré-escolar para o primeiro ciclo, bem como o reconhecimento progressivo da 

importância de apoiar a criatividade e o pensamento criativo em todas as fases da educação 

(Siraj-Blatchford 2007), este estudo propõe-se a analisar workshops criativos que foram 

realizados com crianças estudantes do 4º ano do 1º ciclo, o que salienta a relevância desta 

investigação para reflexão em torno da promoção de atividades que permitam o exercício do 

pensamento criativo para crianças nesta etapa.   

É importante destacar ainda que, apesar das múltiplas definições e 

operacionalizações sobre a criatividade, são poucos estudos que olham para a criatividade 

em prática e, ainda menos, aqueles que dão voz às crianças, para que possam expressar sobre 

questões que as envolvam. Portanto, esta investigação é também uma tentativa de corroborar 

com a compreensão das crianças como atores socais capazes de criar e modificar culturas, 

através da consideração das suas opiniões nos contextos que as competem, o que reforça a 

ideia de que é necessário pensar em metodologias que, realmente, tenham como foco suas 

vozes, olhares, experiências e pontos de vista. (Delgado e Müller (2005). 

As análises feitas nesta investigação focam-se no processo criativo, nomeadamente, 

a intencionalidade para o processo de composição e a realização dos workshops com foco 
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no meio envolvente: espaço físico e papel do adulto mediador, levando em conta as 

perceções dos sujeitos participantes (as crianças e a mediadora). É importante destacar, que, 

com este estudo, não é pretendido a avaliação das produções criativas, nem avaliações das 

características pessoais das crianças, uma vez que, é o processo e o ambiente que serão 

considerados.  

 

3 Estudo Empírico 

 

 

 

3.1 Objetivos 

 

O presente estudo foi elaborado com o intuito de analisar e compreender o processo 

criativo de crianças entre os 9 a 11 anos através da sua participação em workshops 

artísticos desenvolvidos no âmbito do Projeto Articulan (2018-1-BE02-KA201-046844), 

em Portugal, levando em consideração o ponto de vista das crianças e da mediadora que 

conduziu o processo. 

Como objetivos específicos, foram estabelecidos: 

1. Refletir acerca do entendimento das crianças e da mediadora sobre o processo 

criativo. 

2. Analisar os processos instigadores da criatividade, em especial, o papel do adulto, da 

organização do ambiente e do uso das artes. 

 

 

3.2 Participantes 

O público participante dos workshops em Portugal foram crianças, entre os 9 a 11 

anos de idade, que frequentavam as turmas do 4º ano de escolaridade das escolas parceiras 

do projeto. Estas escolas que foram previamente convidadas e demonstraram disponibilidade 

para participar no projeto. Em Portugal, participaram três escolas: uma escola é uma 

instituição privada de solidariedade social, que atende crianças da creche à idade do ensino 

básico, com larga experiência em projetos artísticos com professores e crianças e está 

localizada no centro da cidade do Porto. As outras duas escolas pertencem a um agrupamento 
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de escolas públicas com foco na inclusão, localizada num município que faz parte do distrito 

do Porto. Inclui o ensino pré-escolar e o ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo). 

No total, participaram no estudo 36 crianças, distribuídas em três grupos que 

participaram nos workshops e um adulto mediador. Cada workshop foi composto por um 

grupo de 12 crianças, em cada uma das escolas envolvidas.  

 

 3.3 Contexto da Pesquisa: O Projeto ArtiCULan 

O projeto ArtiCULan – Arte, Tempo, Cultura e Linguagem – é um projeto 

internacional, envolvendo 4 países: Bélgica, Portugal, Espanha e Turquia. É financiando no 

âmbito do programa ERASMUS+|KA201 Strategic Partnerships for School Education. A 

proposta visa partilhar práticas sobre o modo como a arte, a música e a aprendizagem ativa 

ajudam as crianças a adquirir a língua da escola numa sala de aula multilingue, como também 

explorar como múltiplas literacias podem reforçar o processo de aprendizagem. 

 

A proposta de intervenção é organizada em formato de workshops, que são 

concebidos por variadas atividades e momentos em que as crianças exploram materiais, 

interagem com os pares e com os adultos facilitadores, resolvem problemas criativamente 

abertos e exploraram os espaços que foram projetados intencionalmente. Os workshops 

artísticos foram elaborados e dinamizados recorrendo às múltiplas formas artísticas 

associadas entre si (visuais, música, drama, pintura), sendo a arte é utilizada como uma 

estratégia para o ensino de conteúdos do currículo.  

 

Como referido anteriormente, os workshops são direcionados às crianças do 1º ciclo 

do ensino básico (CEB) de escolas locais parceiras. O planeamento e desenho dos workshops 

envolveram uma equipa interdisciplinar, em estreita colaboração com os professores e 

alunos de 1º CEB destas escolas. 

 

Para a realização desta dissertação foram recolhidos dados de três workshops 

realizados no campo de acção do projeto Articulan, pelo que serão descritos em mais 

detalhes a seguir. 
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3.3.1 Descrição dos workshops  

Abaixo seguem as descrições dos três workshops analisados por esta investigação. 

 

1º Workshop - Esculturas de Palavras 

Descrição da Atividade: 

As crianças são convidadas a explorar criativamente esculturas (objeto manufaturado 

em crochê). Adultos e crianças dançam e brincam, passando as esculturas entre si através do 

movimento, as crianças inventam movimentos usando as esculturas e pensam em uma 

palavra que uma escultura particular evoca para cada uma delas. 

Objetivos do workshop: 

- Expressão individual: suporte à expressão não verbal (sensorial e corporal). 

- Pensamento divergente: ajudar as crianças a experimentar novas soluções, a pensar em 

novas ideias e a interpretar as esculturas de novas maneiras. 

- Apreciação estética: dar tempo para as crianças sentirem. 

- Cooperação: ajudar as crianças a interagir com os outros, compartilhar suas ideias, ouvir 

os outros. 

Duração: 120 minutos 

 

2º Workshop - Orquestra 

Descrição da Atividade: 

A proposta envolve a construção pelos participantes do próprio instrumento e a 

criação de sons. Posteriormente, os alunos são convidados a desenhar uma anotação gráfica 

de uma composição em quatro tempos com o seu instrumento para tocarem como orquestra.  

A atividade foi inspirada numa anotação gráfica do artista John Cage. 

Objetivos do workshop: 

- Experimentar a criação de um instrumento musical e seus sons, variando em material, ritmo 

e intensidade. 

- Perceber as diferenças entre os sons. 

- Ampliar a comunicação e cooperação na construção de uma música. 

Duração: 120 minutos 

 

3º Workshop -   Formas de Kandinsky 

Descrição da Atividade: 
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Conhecer formas e cores em inglês usando a pintura “Quadrados com Círculos 

Concêntricos”, de Wassily Kandinsky, como estímulo e, posterior, expressão de emoções 

associadas. 

Objetivos do workshop: 

- Experimentar gestos, mímicas e nomeações para expressão dos nomes das cores e formas. 

- Criar e decorar um binóculo com diferentes materiais para a observação do espaço. 

- Desenhar figuras geométricas usando cores diferentes depois de as encontrar na sala. 

Duração: 120 minutos. 

 

 

3.3.2 Assessment Tool 

No âmbito do referido projeto, foi desenvolvida uma ferramenta, denominada 

Assessment tool, com o objetivo de identificar um conjunto alargado de critérios 

orientadores para os workshops, que servissem de referencial comum aos membros da 

equipa e todos os colaboradores e que espelhassem os indicadores a que os workshops 

deveriam obedecer, a fim de criar workshops artísticos estimulantes, interessantes e ricos 

para as crianças. A Assessment tool tinha ainda como objetivo observar, discutir e refletir 

acerca dos processos relevantes para o delineamento e condução dos workshops, permitindo 

recolher informação através da observação, por um lado, e servindo como ponto de partida 

para discussões e reflexões entre a equipa. 

  Após um processo de revisão de literatura e da discussão alargada dos tópicos e 

critérios a incluir entre a equipa, foram estabelecidos os indicadores que foram, 

sucessivamente, refinados e operacionalizados através das reuniões e discussões em equipa. 

A construção dos indicadores foi inspirada nas teorias desenvolvimentais sistémicas e nas 

perspetivas socioculturais que enfatizam o poder das interações sociais, reciprocidade e 

provisão de desafios apropriados que estimulam as crianças à construção de significado e 

conhecimento.  

 A versão final contempla seis indicadores, percorridos a seguir (para uma visão 

global, cf. Cadima, Grande, Alves, Nauwelaerts, Reekmans, Mladinic, Molina, Ortega-

Barrera, Ubani, Kuyumcu, Can, Simsek, & Bereny, 2020, disponível em articulan.eu): 

Suporte e Conexões - refere-se à conexão do ponto de partida dos workshops com outras 

áreas curriculares e experiências anteriores das crianças e o apoio da escola e da comunidade 
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com atividades relacionadas às artes; Encorajamento e suporte emocional - relacionados ao 

clima emocional, no qual adulto e crianças demonstram prazer com a atividade, o ambiente 

é seguro e incentiva a tomada de riscos. O indicador Atividades multimodais, está 

relacionado com a promoção de atividades multissensoriais e multifacetadas para a 

exploração e expressão. 

Já o indicador Processo divergente e desafio apropriado, é compreendido nas 

múltiplas oportunidades fornecidas para desenvolver os interesses das crianças para a 

expansão de suas ideias, desafio do conhecimento existente e apoio ao seu pensamento. O 

indicador Comunicação e Colaboração refere-se ao incentivo para comunicar as ideias 

através de variadas maneiras e criar um ambiente de colaboração entre as crianças e adulto. 

E, por fim, o indicador Espaço e tempo, que diz respeito ao espaço, ritmo e tempo propícios 

para que as crianças sintam, percebam, brinquem e se comuniquem.  

Na discussão desta investigação o documento Assessment tool (2020) será utilizado 

para apoiar no entendimento e interpretação dos resultados.  

3.4 Medidas 

 

 

3.4.1 Entrevista-conversa com grupo de crianças 

 

No âmbito do processo de recolha de dados, no final da realização de cada workshop, 

ocorreu uma conversa livre com as crianças acerca das suas opiniões relativamente ao 

mesmo. Esta conversa teve início com uma primeira pergunta disparadora do diálogo que 

dizia respeito ao modo como as crianças se sentiram ao participar na atividade. A partir daí 

a conversa fluía, embora pudesse variar em função do grupo de crianças e de acordo com a 

orientação por parte do adulto para que pudessem expor suas ideias e opiniões sobre a 

experiência vivenciada. Para realização desta coleta não foi elaborado um guião, uma vez 

que o foco era dar voz às crianças e permitir falas mais livres e espontâneas, numa perspetiva 

de respeito a sua condição de sujeitos ativos de direitos e conhecedores dos assuntos que 

lhes dizem respeito. 

  

As falas das crianças foram coletadas a partir das videogravações dos workshops e 

posteriormente, transcritas. Material este que compõe os dados analisados na presente 

dissertação 
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3.4.2 Entrevista semiestruturada com a mediadora 

 

No seguimento do processo de recolha de dados, sentiu-se a necessidade de 

aprofundar aspetos sobre o processo criativo nos workshops, refletindo-se o ponto de vista 

do adulto nesta atividade, pelo que, posteriormente foi elaborado um guião de entrevista 

semiestruturada direcionada à mediadora dos workshops.  

A entrevista é uma forma de interação social que valoriza o uso da palavra, símbolo 

e signo privilegiados das relações humanas, por meio da qual os atores sociais constroem e 

procuram dar sentido à realidade que os cerca (Flick, 2002; Jovechlovitch & Bauer, 2002). 

Esta é uma técnica de pesquisa na perspetiva qualitativa, que favorece a relação 

intersubjetiva do entrevistador com o entrevistado, e, por meio das trocas verbais e não 

verbais que se estabelecem neste contexto de interação, permite uma melhor compreensão 

dos significados, dos valores e das opiniões dos atores sociais a respeito de situações e 

vivências pessoais (Fraser & Gondim, 2004).  

 

Ao considerar a técnica um importante instrumento para a pesquisa de abordagem 

qualitativa, foi elaborado um guião de entrevista semiestruturada ou semidirigida, que seguiu 

um roteiro de tópicos e perguntas gerais para melhor abordar questões que, a partir da 

observação e do diálogo com a crianças não foi possível aprofundar. Assim, a entrevista 

semiestruturada foi especialmente importante para possibilitar a compreensão sobre o 

significado da experiência dos workshops na perspetiva do adulto mediador. 

 

O guião da entrevista semiestruturada elaborado para este estudo, é composto por 

sete questões orientadoras, que pretenderam ir ao encontro dos objetivos e finalidade desta 

investigação (Anexo I). Contudo, é conveniente destacar que, independentemente do guião, 

outras perguntas foram colocadas pelo entrevistador no desenvolver das respostas dadas, 

bem como foi dada liberdade ao entrevistado para desenvolver outras questões abertamente 

e responder pela ordem que lhe fosse mais conveniente.  

 

3.5 Procedimentos 
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3.5.1 Procedimento de Recolha de Dados  

 

A recolha de dados para a realização desta dissertação decorreu no âmbito do projeto 

Articulan (2018-1-BE02-KA201-046844). Os dados foram recolhidos e disponibilizados por 

meio da articulação com o projeto de intervenção Articulan em Portugal.  Desta forma, todos 

os procedimentos para consentimento de gravação e uso das falas foram assegurados através 

do acordo de colaboração do projeto Aticulan e as escolas parceiras, obedecendo aos 

critérios referentes ao sigilo, anonimato e uso dos dados para fins do objetivo do estudo.  

 

A recolha de dados relativa aos workshops desenvolvidos decorreu em três 

momentos distintos, nomeadamente a 13 e a 22 de março e a 17 de maio de 2019 nas três 

escolas participantes. Durante a realização dos diferentes workshops os investigadores 

preencheram a grelha de observação. 

 

A entrevista com a mediadora ocorreu no dia 22 de abril de 2020, em horário 

previamente definido com a entrevistada e realizada via plataforma digital, devido às 

restrições provocadas pelo estado de emergência face ao Covid-19. A entrevista teve a 

duração de 60 minutos, foi gravada em áudio, após consentimento da participante, para 

posterior transcrição e análises das falas. 

 

 

3.5.2 Procedimento de Análise de Dados  

 

Após a recolha dos dados, procedeu-se à análise dos mesmos. No presente estudo, 

foi adotado o método de análise de conteúdo que, conforme Lima e Pacheco (2006) refere-

se ao procedimento mais utilizado no âmbito das ciências sociais, uma vez que permite 

refletir sobre diferentes discursos. A análise de conteúdo é um método que possibilita ao 

investigador testar questões teóricas e melhorar a compreensão dos dados obtidos (Elo & 

Kyngäs, 2007).  

 

Conforme Bardin (2011) a análise de conteúdo reúne um conjunto de técnicas de 

análises das comunicações, que visam obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, indicadores - quantitativos ou não- que permitam a 
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inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou receção destas 

mensagens, ou seja, as variáveis inferidas. 

 

Através desta técnica é possível agrupar os dados qualitativos com vista a identificar 

consistências e significados centrais (Patton, 1990). O analista de conteúdo, a partir do 

tratamento das mensagens que manipula, deve ser capaz de inferir e deduzir de maneira 

lógica, conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio. A leitura efetuada 

pelo analista do conteúdo das comunicações não é, unicamente, uma leitura “à letra”, mas 

antes o realçar de um sentido que se encontra em segundo plano (Bardin, 2011). 

 

Este tipo de análise pode ainda ser caracterizada como dedutiva e/ou indutiva (Elo & 

Kyngäs, 2007) e destacam-se três fases: a pré-análise, a exploração do material e, por fim, o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (Bardin, 2011).  

 

Numa fase inicial, de pré-análise, procedeu-se a uma leitura flutuante dos 

documentos (transcrição da entrevista e diálogo das crianças) selecionados atendendo à regra 

da pertinência (Bardin, 2011), o que permitiu um melhor conhecimento e o aumento de 

familiaridade com o texto, assim como o estabelecimento de impressões e orientações 

relativas ao mesmo. Durante esta etapa, as transcrições foram analisadas por diferentes 

investigadores, separadamente, para, num momento posterior, discutirem em conjunto as 

ideias que emergiram desse processo de reflexão e da análise do conteúdo.  

Este procedimento permitiu a definição inicial de um quadro de categorias e 

subcategorias que foram identificadas através de uma análise dedutiva (categorias iniciais) 

e indutiva. As categorias iniciais basearam-se nos aspetos relevantes para os objetivos do 

estudo, nos conceitos e temas sugeridos pela literatura sobre o tema e foram assim elencadas: 

Resolução de problemas e pensamento divergente; Aceitação da ambiguidade; Tolerância a 

riscos; Motivação. 

Assim, posteriormente, o quadro de categorização foi elaborado e ampliado, de cariz 

essencial para clarificar o conteúdo das informações recolhidas, permitindo fazer inferências 

e, interpretação dos dados obtidos. Segundo Bardin (2011), a inferência possibilita uma 

passagem da descrição à interpretação, através da atribuição de um sentido às caraterísticas 

do material recolhido. 
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Fundamentado nos procedimentos da análise de conteúdo, os resultados serão 

apresentados na próxima secção a partir do quadro de categorização dos dados. 

Seguidamente, serão apresentadas as análises e discussão das categorias obtidas com base 

na literatura de referência e no conteúdo dos dados e aprofundadas com apoio da ferramenta 

de observação e avaliação do projeto Articulan, a Assessment tool (2020), desenvolvida para 

possibilitar a observação das interações durante as oficinas artísticas e, simultaneamente, 

apoiar os professores na análise das oficinas artísticas e orientar futuras discussões, tais como 

esta. 

 

4 Resultados 

 

Esta secção é reservada à apresentação dos resultados. Relativamente ao processo 

criativo pelas vozes das crianças, foram identificadas seis categorias, que se encontram 

listadas na Tabela 1, que contém ainda a descrição operacional de cada categoria, bem como 

a transcrição dos respetivos conteúdos associados. 

Seguidamente, a Tabela 2 refere-se às cinco categorias definidas através da fala da 

mediadora, que também contém a descrição operacional das mesmas e as falas relacionadas.  

Tabela 1 – Processo criativo – voz das crianças 

CATEGORIAS 

RELACIONADAS 

COM O PROCESSO 

CRIATIVO _ 

CRIANÇAS 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

EXEMPLO 

Pensamento 

divergente, Resolução 

de problemas e 

Geração de ideias  

 

 

As crianças mostram 

evidências de novas maneiras 

de olhar e planear: usa 

conhecimento prévio ou 

adquire novos conhecimentos 

para imaginar e / ou fazer 

hipóteses, ou para mostrar 

flexibilidade e originalidade 

em seu pensamento. 

 

 

 

 

 

“Gostei de fazer os instrumentos e 
aprendi que não é preciso comprar 

instrumentos. E não existem só 
instrumentos que já foram feitos e 
que já tem nomes. Podemos inventar 
nós próprios com coisas que 
temos”; 
 
 “fiz um tambor com paus e 
cordas”;  
 

“aprendi que se tentarmos podemos 
também fazer coisas que não foram 
feitas” 
 
“não sabia também que dava tipo 
para fazer um tambor ou reco-reco, 
que também não é preciso comprar 
é só em vez de estar tudo ali, 
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 podemos reciclar, podemos fazer 

muitas coisas com a reciclagem” 

 

Aceitação da 

ambiguidade, Escolha 

de desafios e Abertura 

a riscos 

As crianças demonstram 

envolvimento na atividade 

diante da dificuldade, desafio 

ou incerteza. As crianças 

mostram disposição para 

assumir riscos e aprender com 

os erros. 

 
(Criança 11:) “Quando eu entrei eu 
pensei que isto ia ser um bocado 
estranho, por causa da música, uma 
música que não sabemos muito o 

que ela estar a dizer e não a 
conhecemos 
 
(Mediadora:) não conhecemos, 
estranhamos, não é? E depois que 
começaram a sentir a música, o que 
aconteceu?  
 

(Criança 11:) eu deixei de pensar 
que a música era estranha. 
Mediadora: envolvestes com a 
música. 
 (Criança 11:) sim, sim.” 
 
“Como era mais no início, nós não 
íamos botando tanto o que estava 
dentro de nós, mas depois fomos 

tirando porque foi mais fácil”. 
 

 

Prazer pela Tarefa e 

Motivação Intrínseca  

A crianças sentem-se 

motivadas, gostam de explorar 

os materiais e / ou mostram 

interesse no potencial da 

atividade. 

 
“Eu gostei de fazer isso. Foi muito 
incrível”;  
 
“Gostei muito foi uma experiência 

que nunca experimentei como isto. 
Foi divertido.” 
 
“Eu gostei muito de estar aqui, eu 
não sabia também que dava para 
fazer esses instrumentos”; 
 
 “Divertimento, porque estava 

sempre a brincar”.  
 
“Foi muito bom estar com todos os 
colegas a brincarmos, fazendo 
novos instrumentos” 
 
“Eu pensei que nós fossemos dançar 
e que quando nós entramos eu senti 
me relaxada” 
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Perceção das 

diferenças, Expressão e 

Relação com as artes 

 

As crianças percebem as 

diferenças e valorizam os 

pensamentos distintos no 

grupo, bem com compreendem 

o potencial criativo, expressivo 

e identitário alcançados com as 

atividades artísticas 

 

 “cada um de nós tem um gosto, 
para nós, por exemplo, o azul pode 
significar várias coisas”  
 
“porque somos todos diferentes, eu 
acho que se fossemos todos iguais 
não teríamos o gosto de aprender, 
nem de experimentar coisas novas” 

 
“porque que achamos coisas 
diferentes” 
 
“se fossemos iguais não 
existiríamos e as palavras eram 
sempre iguais, aquelas palavras 
todas, escolhemos sempre por igual, 

sempre na mesma ordem, não podia 
tá com a criatividade, sem ser na 
mesma cor e também outras 
palavras e também uma imaginação 
diferente”. 
 
“acho que se fossemos todos iguais 
não haveria muito o que descobrir 

sobre os outros.” 
 
(Mediadora:) o que vocês acham 
que nos levou a divertimos todos, o 
que ajudou para isso?  
(Criança 1): a criatividade? 
(Criança 2): construímos isso pela 
arte 

(Mediadora): exatamente, acho que 
sim. E por que com arte? Que isso 
quer dizer? 
(Criança 1:) que é nossa 
criatividade 
(Criança 3:) tudo o que temos aqui 
juntos é uma coisa e essa coisa pode 
ser arte que temos, expressão, 
identidade.  

 
(Mediadora:) nós fizemos primeiro 
pelo trabalho do corpo não foi? 
Através dos sons, nós observamos. 
(Criança 4:) não foi só o corpo, quer 
dizer o corpo teve esse trabalho, 
mas teve a ajuda do 
ouvido, para ganhar a inspiração. 

 

Organização do 

ambiente físico e 

ocupação do espaço  

As crianças identificam o 

ambiente, sua organização e a 

forma como puderam ocupá-lo 

como elementos orientadores 

no workshop 

 

(Mediadora:) como é que o espaço 
estava, tá como costuma estar? 
(Criança1): não. Parece mais 

espaçoso 
(Criança 7): e as mesas, tiraram as 
mesas 
Mediadora: por que acham que 
fizemos isso? Por que tiramos as 
mesas? O que vocês 
acham? 
(Criança 7): porque acho que não 

podíamos andar à vontade 
 
Criança 1: O espaço está cheio de 
tudo o que precisamos” 
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(Mediadora:) e por que por aquela 
mesa no centro? 
Criança1:) porque aquela mesa é 
como se fosse o nosso centro, é onde 
vamos buscar as palavras e é onde 
sabemos que vamos escrever, 
também... 
(Criança 3:) cada um de nós 

tem...tem o direito de estar à 
vontade aqui no espaço e com 
acesso àquela mesa e por isso é o 
centro é o lugar onde todos 
podíamos aceder.  
(Mediadora:) ok. Tem a ver então 
com a questão do direito, não é? 
Portanto nós ocupamos o espaço e 

temos direito a esse tipo de 
ocupação. 
 

 

Tabela 2 – Processo criativo – voz da mediadora 

CATEGORIAS 

RELACIONADAS 

COM O 

PROCESSO 

CRIATIVO _ 

MEDIADORA 

DEFINIÇÃO 

OPERACIONAL 

EXEMPLO 

Provocação e 

Abertura ao Desafio 

A provocação e o desafio 

como elemento para o 

envolvimento das 

crianças na atividade e 

impulso à criatividade 

 

“A provocação é precisa porque é o desafio. 
Uma coisa é tu estás passiva assimilar a vida do 
Kandinsky ou falar inglês… Por exemplo, “isto 
é verde” “this is green, this is blue” … isto não 
provoca em nenhum desafio à criança, não é 
provocador, mas é indutor de uma proposta, 
entendes? Em termos da relação, não há uma 
interlocução sequer, uma coisa muito direta.”  
 

 
“Uma dada altura já são as próprias crianças 
que estão a sugerir outros desafio, quando eles 
verbalizam que querem replicar, que querem 
partilhar o que sentiram: “e se 
experimentássemos isto” “e agora por que não 
levamos isso para o resto da turma para 
divulgar e para ver o que eles dizem?” Isto 

também é o gostar. Há aqui um despontar da 
criatividade”.  
 
 
“A criatividade vai modificar este tipo de 
discurso educativo e de relação com a criança…  
criatividade está associada a este sentido 
provocatório da comunicação´.  
 
 

Prazer com a e 

Fluxo (Postura 

Corporal e 

Envolvimento) 

Revelação do prazer com 

a tarefa e fluxo nas  

linguagens verbais e não 

verbais das crianças nos 

workshops 

 

“Nestes workshops, o que eu acho mesmo, e que 
se notou, que despontou e que pode ser um 
indicador da criatividade, tem a ver com o 
corpo, com a forma como as crianças se 
apropriaram e traduziram o que estava ali a 
aprender e a sentir através do corpo, e depois 
verbalizaram isso também, verbalizaram: “eu 
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senti-me super relaxada”, “o que? já acabou?” 

portanto, a noção do tempo. Portanto, a criança 
está relaxada, está a assimilar e não está com 
aquela preocupação “ui, deixa ver se isto 
acaba!” “quero ir embora! quero fugir! quero 
sair daqui!” 
 
“A postura corporal, que até em alguns espaços 
estaria mais rígida, crianças que não estão 

habituadas a ter esse espaço de voz, a ter esse 
espaço de poder desenvolver a sua criatividade, 
entram sempre mais fechadas. Portanto, 
fechadas corporalmente, fechados em termos de 
apreensão do que estava a ver ou a fazer”.  
 

Potencial criativo e 

relação com as artes 

 

O potencial criativo, 

expressivo e identitário 

instigados com as 

atividades artísticas  

Aliás, o que é a arte, não é? A arte é algo que 
nos leva a questionar, que nos leva a pensar, ao 
mesmo tempo que te vai refletir questões sociais 
as quais está associada, e que pode ser, 
inclusive, reivindicativa, pode ser um manifesto. 
Utiliza-se a arte para este tipo de coisas. E nós 
quando fazemos um trabalho destes com as 

crianças, nós também podemos criar ali um 
espaço de manifestação, um manifesto de como 
eles sentem naquele tipo de atividade, não é?” 
 
“a arte, portanto, é isso, é o questionamento (..) 
utilizar alguns elementos que podem ser 
considerados elementos plásticos, no sentido 
plástico artístico, como ferramentas para com 

essa criatividade poderem comunicar” 
 
“outra vez usaste uma música que é do Zeca 
Afonso, para nós é um cantor muito importante, 
que é da revolução e que também com vários 
instrumentais…” 
 
“utilizamos algumas obras de arte que foi o caso 

daquele trabalho da Mónica, por exemplo, ou o 
caso do Kandinsky, aí fostes buscar um autor de 
referência, um autor fácil, círculos 
concêntricos, por que? Porque sabias, a priori, 
que aquele quadro quer pela cor, quer pela 
forma, está muito associada ainda aquela 
garatuja inicial da criança, portanto, é algo que 
era muito bem apropriado pela primeira 
infância, logo é facilmente assimilado” 

 
 
“a criança quando nasce tem um potencial 
criativo enorme, usa exploração, de 
modificação, de desafios enormes, de utilização 
dos objetos que existem de outra forma, enorme. 
Portanto, esse capital esta lá, muitas vezes, o 
que acontece com o ensino, e com o adulto, é que 

o adulto quebra completamente, apaga 
completamente essa capacidade criativa que é 
inata ao desenvolvimento da criança,”  
 
 

Intencionalidade do 

processo 

Elementos do processo 

intencionados  para a 

promoção da criatividade 

e novas aprendizagens 

“O corpo, o som, a fala… isso foi transversal 
aos dois grupos. E o deixa-los um bocado 
pensar, não é? Portanto dar espaço à voz. Nós, 
em termos da pedagogia, falamos muito nisso, 
que é o dar a voz às crianças, percebes? E, ao 
mesmo tempo, não deixar que esta questão da 
criatividade se perca só pela questão da… da 
espontaneidade, portanto, deve haver uma 
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intencionalidade por trás, que favoreça 

qualquer tipo de conhecimento, que pode passar 
só pelo conhecimento do corpo, por exemplo, se 
é uma expressão mais criativa que leva a 
libertação de algum tipo de energias que nós 
podemos conter, né? Ou pode ser uma 
criatividade… ou a criatividade por estar 
associada à tradução de algum conhecimento, 
da forma que vamos traduzir, de algum 

conhecimento que já temos apropriado, né?” 
 
 
“Este tipo de experiência, é educação. Uma das 
melhores, remete a que temos, é provocação e se 
nós queremos envolver algum tipo de 
conhecimento que não seja sempre um… uma 
coisa horizontal, percebes? Portanto, que seja 

uma coisa que cruze mais discursos e que seja, 
em termos da metacognição, tenha outro tipo de 
efeito”. 
 
“se estamos a falar no workshop em 
determinados tipos de objetivos em que 
queremos, por exemplo, neste caso era a questão 
dos sons, como colocar a voz, da escrita e da 

leitura, da tradução das palavras através do 
corpo, maiores… como é que se diz… sons 
longos, curtos, as sílabas, silabicamente tratar 
das palavras, por exemplo, não é? Como 
graficamente desenhar tipos de sons? Repara 
tinhas ali muitas coisas que estavas a trabalhar 
com aqueles miúdos e que não eram simples, e 
que na base, o que nos interessa, isso é uma 

questão muito pessoal, como é que através disso 
consegues a comunicação entre eles e a 
comunicação com as crianças?” 
 
“Não era um workshop só de exploração de 
materiais, não foi isso que nos foi pedido, nem 
as crianças têm idade para isso, nós fazemos 
isso com os pequeninos, não é? Exploração de 
materiais, rasgar, provar, muito cheiro… 

pronto! Nesta fase, nós queríamos meninos já 
numa fase do ensino básico, portanto que têm 
uma série de conhecimentos que devem adquirir, 
e devem adquirir, porque o mundo é regulado 
por uma série de conhecimentos e currículos”. 
 
“Podemos querer um workshop em que o 
educador, nem sequer, fala (...) portanto, isto 

depende do que realmente pretendes (…) 
depende daquilo que se pretende, (…) porque 
criativo não é nós largarmos um monte de folhas 
e deixar os meninos lá aos choques em cima… 
pode haver espaços em que tu precisas de soltar-
lhes e levantar-lhes sem sentido nenhum 
especial, (…) há momentos para tudo!” 
 

 
“Em um estado capitalista que nós vivemos e, 
extremamente, virado para uma missão 
puramente económica, não interessa que haja 
essa capacidade de criar nem de pensar, 
portanto interessa que as crianças sejam 
colocadas numa forma de reprodução, e de 
reprodução daquilo que já existe socialmente, e 

com poucas perguntas de preferência, com 
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pouco pensamento de preferência, porque assim 

não há questão. Sou eu que decide e tu cumpres. 
A herança da escola ainda é um bocado essa” 
 

Ambiente Social: 

ambiente físico e 

atuação do adulto 

mediador 

Aspetos referidos à 

composição do ambiente 

social que inclui a 

organização do ambiente 

físico e as relações 

sociais estabelecidas a 

partir da atuação do 

adulto mediador como 

componentes essenciais 

na condução dos 

workshop 

 

“O ambiente tem que ser um ambiente de 

respeito, tem que ser um ambiente democrático 
e de liberdade. A criatividade, que está muito 
ligada à questão da liberdade que a criança 
pode ter na sua forma de construção do 
pensamento crítico”. 
 
“Uma proposta em que o próprio mediador se 
expõe, e apela a outras dimensões e a uma 

diversidade maior de diálogos e discursos em 
relação com a arte, como é obvio, a criança 
também começa a expor-se mais e a partilhar, 
portanto, começa a haver ali um trabalho 
cooperativo.”  
 

“Tudo que se prepara, se é um educador que 

está a preparar, deve prepará-lo de uma forma 
intencional e deve ter uma bagagem cultural 

diversificada para, poder também, diversificar 
educar é isso! é contar uma história, é implicar 
questões éticas, questões culturais, portanto, 
criatividade, arte e cultura… está aqui tudo no 
mesmo nível, eu acho que é difícil de 
separarmos.” 
 
“(…) da forma como ele (mediador) prepara o 
espaço, é muito importante antes sabermos 

como é que organizamos o ambiente educativo, 
porque vai depender muito da resposta da 
organização do ambiente educativo.” 
 
“A criatividade pode ser promovida se tu tiveres 
um ambiente educativo favorável, e favorável é 
uma coisa que seja mais livre mais amplo, em 
que, por exemplo, dentro do grupo se possam 

conectar de uma forma diferente”  
 
“Ambiente educativo favorável tem que 
primeiro responder aos direitos das crianças, a 
Convenção de Direitos das Crianças, depois 
deve ser um ambiente aberto. Portanto, a escola 
não pode ter essa sensação de fechamento e 
evitar a comunidade, a escola faz parte desta 

comunidade, ela não tem que se integrar na 
comunidade, a escola é comunidade, está lá, é 
um elemento fundamental nesse 
desenvolvimento” 
 
“Como tu entras na escola e estás a ouvir 
música, e ter vários tipos de músicas, e ouves 
música… podes ouvir musica clássica, jazz ou 

portuguesa, depende, e isso vai influenciar a 
forma como tu vais sentir o espaço naquele dia”. 
 
“O próprio espaço, a forma como está 
arquitetado, as instalações que tem, podem criar 
diferentes movimentos quando entras na escola, 
tens que fazer isto, porque tens um pano com 
uma sombra, ou tens que saltar para apanhar 
uma coisa que faz barulho, portanto, o ambiente 

aqui está a ti influenciar imensamente”. 
 
 



27 
 

 
 

 

5 Discussão 

 

 

Neste capítulo, serão analisados e discutidos os resultados obtidos e descritos 

anteriormente, tendo como suporte as perspetivas teóricas que enquadram este trabalho de 

investigação e os princípios norteadores dos workshops descritos na Assessment Tool, bem 

como à luz dos objetivos estabelecidos inicialmente. Neste sentido, optou-se por organizar 

a discussão em dois capítulos, sendo o primeiro relativamente ao processo criativo e seus 

componentes nas vozes das crianças e da mediadora. De seguida no segundo capítulo, está 

subdividido em três secções que versam sobre os aspetos instigadores do processo criativo 

dos workshops relacionados com o papel do adulto mediador, a organização do ambiente e 

as relações estabelecidas com o uso das artes.  

 

 

5.1 Componentes que apoiam o processo criativo na voz das crianças e da 

mediadora  

Como já mencionado anteriormente, não é objetivo deste estudo medir ou avaliar 

sistematicamente a criatividade das crianças participantes. Deste modo, partimos das 

evidências dos relatos obtidos que fazem referência aos componentes relacionados com a 

criatividade, juntamente com a ideia de que todos têm potencial criativo (Runco 2003). 

Logo, é feita uma interpretação do conteúdo das falas com base nas dimensões que 

influenciam o processo criativo, considerando a criatividade quando as crianças identificam 

novas hipóteses, expressam ideias que sejam novas para si mesmas e geram respostas 

diversas às questões suscitadas. 

Sternberg (2003), propõe evidências no comportamento das crianças que conduzem 

e apoiam o processo criativo, tais como a redefinição de problemas, a geração e análise de 

ideias, o assumir riscos, como também a abertura à incerteza, permitindo tempos e erros 

diferentes. Desta forma, Meadows (2006, citado por Robson & Rowe 2012, p. 350) relaciona 

o enfrentamento de desafios e incertezas, a tolerância a riscos, a possibilidade de adequação 

e o desfrutar da complexidade das tarefas com elementos que conduzem o processo criativo. 

Levando em consideração estes componentes descritos na literatura, o enfrentamento 

à incerteza é percebido nos workshops quando as crianças expõem o estranhamento inicial 
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para com a atividade e, no decorrer da mesma, demonstram envolvimento, de forma a tolerar 

as incertezas e riscos, sentiram-se relaxadas e desfrutaram do desafio e da complexidade da 

tarefa proposta: “Quando eu entrei eu pensei que isto ia ser um bocado estranho”.   

Para o estabelecimento da relação com a criança, a fala da mediadora sugere que a 

provocação e o desafio para criar foram elementos que convidaram as crianças à participação 

ativa nos workshops. Em sua fala também faz menção a um aspeto, visível no 

comportamento das crianças, relativamente à postura corporal, que, neste caso, encontrava-

se em suas palavras “menos rígida e menos fechada”, ao mesmo tempo em que reconhece 

que não é comum na escola uma proposta de atividade que oferece espaço para o 

desenvolvimento ideias, criar e se expressem de forma mais livre.  

Pelo relato das crianças pode-se inferir que se sentiram confortáveis em assumir 

riscos, desenvolver novas conexões e sugerir ideias: “aprendi que se tentarmos podemos 

também fazer coisas que não foram feitas”. Tovey (2007, citado por Robson & Rowe, 2012, 

p. 356) identifica ligações positivas entre assumir riscos e áreas-chave da aprendizagem das 

crianças, uma vez que, considera a avaliação e gestão de risco com habilidade de domínio, 

bem-estar emocional e resiliência.  

O documento Assessment tool (2020) também faz referência ao envolvimento das 

crianças face aos desafios propostos, o encorajamento e a confiança em arriscar-se. Estes 

aspetos podem estar relacionados a uma atmosfera positiva e propícia ao processo criativo 

assegurada pelos workshops. 

Os relatos das crianças e da mediadora, igualmente, revelam a capacidade de 

explorar, descrita por Robson (2012) como o espontâneo envolvimento das crianças na 

atividade, o que gera uma forte atmosfera para a criatividade. O envolvimento também é 

produtor do fluxo, que é um estado ideal de motivação intrínseca descrito por 

Csikszentmihalyi (1996 apud Kaufman et al 2008, p. 23) como as sensações e sentimentos 

de grande absorção, engajamento e satisfação que surgem quando um indivíduo está 

intensamente envolvido em uma atividade e durante a qual as preocupações temporais são 

tipicamente ignoradas. Tal como ressaltou a mediadora: “o que? já acabou (...)” portanto, a 

criança está relaxada, está a assimilar e não está com aquela preocupação “ui, deixa ver se 

isto acaba!” “quero ir embora! quero fugir! quero sair daqui!”. 
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A motivação que parte do sujeito, também chamada de motivação intrínseca é 

definida como a motivação para realizar uma tarefa ou resolver um problema, porque é 

interessante, envolvente ou pessoalmente desafiador - diferentemente da motivação 

extrínseca, decorrente de recompensas, vigilância, competição ou avaliação para fazer algo 

de uma certa maneira. (Amabile, 2012). De acordo com esta autora, as pessoas são mais 

criativas quando se sentem motivadas, principalmente, pelo interesse, satisfação e desafios 

próprios e pelo prazer da tarefa.  

 

Dessa forma, os resultados apontam para a existência da motivação intrínseca na 

medida em que o prazer para com a atividade foi reconhecido pelas crianças e a atividade 

associada ao caráter lúdico e de brincadeira, como também, observada pela mediadora no 

envolvimento em torno da tarefa, que provocou que as crianças esquecessem do tempo e 

relatassem a vontade de continuidade no final dos workshops. É importante destacar que a 

motivação também é relacionada à apreensão de conteúdos e aprendizagem, conforme indica 

o estudo de Solly (2016), uma vez que, é mais provável que as crianças mantenham o 

entusiasmo e a motivação para aprender, se a experiência for prazerosa.  

No processo criativo a motivação para tarefa, especialmente a motivação intrínseca, 

influencia, particularmente, a identificação do problema e as fases de geração de resposta 

(Lubart, 2013).  Nos workshops a sensação de prazer foi relata por uma das crianças como 

a característica mais importante: “tinham nos perguntado o que achávamos mais 

importante? O que eu queria dizer que achei mais importante é nós nos divertirmos”.  As 

atividades com níveis mais altos de envolvimento pelas crianças estavam associadas, 

conforme Robson e Rowe (2012) à maior experimentação de ideias, à flexibilidade, à 

originalidade e à imaginação. 

Além disso, como não houve a intenção de avaliar, muito menos, de premiar as ideias 

e criações que surgiram nos workshops, a motivação intrínseca, provocada por uma 

liberdade para criar, foi uma componente que se destacou em detrimento da motivação 

extrínseca.  

Os resultados também sugerem o suporte ao pensamento divergente das crianças, 

que, conforme sugerem Scott e colaboradores (2004), pode ser estimado por meio das 

respostas quanto à fluência (número de respostas), flexibilidade (mudanças de categoria nas 

respostas), originalidade (exclusividade de resposta) e elaboração (refinamento de 
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respostas). Nos workshops estes aspetos foram relacionados na elaboração de novas, 

variadas e singulares ideias com os pensamentos e produções criativas. A flexibilidade foi 

reconhecida pelas crianças por meio das diferenças e diversidade de ideias, enquanto um 

elemento positivo que abre possibilidades à criatividade.   

É importante destacar que os aspetos relacionados com o pensamento divergente 

representam uma capacidade distinta que contribui para a solução criativa de problemas e 

para muitas formas do desempenho criativo (Bachelor & Michael, 1991, citado por Scott et 

al., 2004, p. 363). Conforme a Assessment tool (2020) o processo divergente foi possível a 

partir do papel assumido pelo adulto e pelas crianças.  

Relativamente às competências do adulto destaca-se a forma como planeou as 

diferentes etapas, não mostrando-as, mas fazendo perguntas e refletindo sobre diferentes 

escolhas e possibilidades, o modo como forneceu informações ou fez comentários para a 

promoção de novas perceções ou compreensão mais aprofundada de algumas questões, 

como também o estímulo às crianças a expressarem seus pensamentos e justificativas para 

suas opções e comportamentos, facilitando assim, habilidades de pensamento das crianças 

por meio de questionamento, resolução de problemas e previsão. O mediador também foi 

responsável por acolher e ressaltar a diversidade cultural e individual presente em cada 

grupo, o que permitiu que diferentes interpretações coexistissem lado a lado. 

Já as crianças, conforme as análises da Assessment tool (2020), fizeram várias 

tentativas exploratórias, bem como explicaram, questionaram e expressaram suas ideias ao 

mediador ou aos pares. As crianças foram capazes na atividade de reinterpretar e de 

transformar os materiais e a situação, aproveitando as várias oportunidades para 

experimentar e alcançar novas soluções. Da mesma forma, em que se mantiveram 

responsivas, ou seja, as crianças responderam ao questionamento do mediador e seguiram 

suas sugestões, mantendo uma atitude colaborativa.  

 

5.2 O reconhecimento da intencionalidade nos processos instigadores da 

criatividade nos workshops  

Os princípios orientadores dos workshops definidos pela Assessment tool (2020), 

partiram da instigação das crianças com elementos artísticos e com problemas que 
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convidaram as crianças a explorar, interagir com os pares e com a mediadora de forma 

orientada para o processo criativo. Dessa forma, serão discutidos neste capítulo três 

domínios que foram referenciados como elementos instigadores para o desenvolvimento do 

processo criativo nos workshops, sendo eles: o papel do adulto mediador, a organização do 

espaço e a relação das artes na metodologia dos workshops. 

 

5.2.1 O papel do adulto mediador 

A intencionalidade do processo criativo nos workshops esteve bastante associada à 

moderação do adulto, conforme sugeriu a mediadora. O que se vincula com a ideia de que a 

natureza das experiências das crianças com as artes, depende de como o adulto guiará estas 

experiências e aprendizados (Zimmerman & Zimmerman, 2000).  

A mediadora menciona a alternância na condução, com momentos de maior 

direcionamento e ênfase do adulto, com momentos de mais liberdade, aspeto que varia, 

conforme a mesma, com os objetivos que se desejam alcançar com a atividade “podemos 

querer um workshop em que o educador, nem sequer fala, portanto, isto depende do que 

realmente pretendes”. Sobre esta questão, Albert & Runco (1989) relacionam a promoção 

da autonomia como facilitadora da criatividade e do seu desenvolvimento, mas, ao mesmo 

tempo, chamam atenção de que autonomia em excesso, pode levar à falta de direcionamento 

e ausência de foco. Portanto, pode-se inferir que momentos de condução do adulto, foram 

contrabalançados com momentos com maior liberdade e condução por parte da criança, para 

que houvesse equilíbrio no processo e propensão para o despontar da criatividade.  

Acrescenta-se à discussão deste tópico, que o envolvimento em uma atividade, está 

fortemente associado à direção e envolvimento de adultos (Robson & Rowe, 2012). De 

acordo com os autores, as observações apontaram para o papel, particularmente, importante 

dos adultos no apoio ao envolvimento inicial das crianças nas atividades e no apoio ao seu 

pensamento especulativo e o uso de conhecimento prévio.  

As crianças eram mais propensas a serem recetivas a outras ideias, com impacto no 

seu pensamento e ação, quando estas ideias vinham de um adulto, em vez de outra criança. 

Além disso, estes mesmos autores, verificaram que os adultos eram mais bem-sucedidos em 

envolver as crianças no pensamento especulativo, do que seus pares (Robson & Rowe, 
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2012), o que encontra relação na fala da mediadora, que se refere ao workshop como uma 

proposta em que o adulto mediador deve se expor, de forma que a criança também começa 

a mostrar-se mais e a partilhar, para o estabelecimento de um trabalho cooperativo.  

Na mesma perspetiva, Solly (2016) destaca que o adulto tem um lugar importante no 

apoio à criatividade das crianças, e pode realizá-lo de duas formas: criando um ambiente 

físico que permite, promove e alarga a criatividade, assim como um ambiente emocional 

seguro em que a criança possa assumir riscos. O enfrentamento de riscos pode ser facilitado 

pela abertura dos adultos ao pensamento das crianças, o que enfatiza o papel do adulto em 

procurar maneiras de apoiar isto na interação com as crianças. (Robson & Rowe 2012) 

O documento de avaliação Assessment tool (2020) também evidencia o papel da 

mediadora como alguém que facilita ativamente a resolução colaborativa de problemas entre 

crianças e seus pares, junta-se às crianças e as ajudam a gerar ideias, resolver problemas e 

tomar decisões. Destaca ainda, a forma como os interesses e as contribuições das crianças 

estão interligados com a provocação proposta pelo adulto, de modo que novas contribuições 

são consideradas, a partir do desafio do conhecimento existente e apoio ao pensamento 

criativo.  

 

5.2.2 Organização do ambiente e ocupação do espaço 

Relativamente aos aspetos da organização do ambiente, os resultados evidenciaram 

as perceções das crianças sobre como o espaço estava preparado, de forma a facilitar o 

processo criativo: “O espaço está cheio de tudo o que precisamos”. Jindal-Snape e 

colaboradores (2013) ressaltam que a estruturação do ambiente físico tem um impacto direto 

sobre as crianças. As principais características deste impacto referem-se ao uso exploratório 

do espaço, a flexibilidade e liberdade de movimento no espaço, fornecendo uma ampla gama 

de materiais, ferramentas e outros recursos adequados.  

Na Assessment tool (2020) a avaliação do indicador de organização do ambiente 

considera a importância da utilização de materiais que tenham altos níveis de liberdade 

funcional, como também materiais expressivos, além do uso de espaços diferentes que 

convidam as crianças a explorem e interagirem de maneiras alternativas. O documento ainda 

se refere que as crianças tiveram liberdade para usarem o espaço, o que as ajudou a sentirem 
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e perceberem o espaço, a brincarem e se comunicarem melhor. As crianças destacaram o 

caráter lúdico da atividade: “Divertimento, porque estava sempre a brincar”. O estudo 

experimental realizado por Robson e Rowe (2012) revelou que a brincadeira exploratória 

das crianças com materiais e recursos de todos os tipos provou ser um contexto muito forte 

para seu pensamento criativo. 

Para a mediadora uma característica do processo criativo nos workshops envolveu a 

forma como o ambiente foi organizado, que conforme a mesma é uma dimensão essencial 

para a ligação das crianças com a atividade. Ao validar a importância da organização do 

espaço nos workshops, pode-se relacionar com as ideias asseguradas pela teoria do sistema, 

de que a criatividade não ocorre isoladamente nas mentes individuais e, sim é um processo 

que ocorre por meio de interações contínuas entre a pessoa e o ambiente (Csikszentmihalyi, 

1988 citado por Kupers, 2019).  

Hunter, Bedell e Mumford (2007), numa revisão abrangente de pesquisas sobre 

influências situacionais na criatividade, identificou uma série de variáveis ambientais 

suspeitas de estar relacionadas com a criatividade, incluindo interações grupais, liderança, 

estrutura do ambiente, competição e coesão, entre outras. Os mesmos autores reforçam que 

as perceções do clima, tanto a nível individual como de grupo, foram considerados preditores 

eficazes de criatividade e inovação.  

 

5.2.3 Relações com as Artes  

Conforme descrito na Assessment tool (2018) os workshops foram organizados de 

forma a articular diferentes áreas do currículo, com, pelo menos, duas faixas de educação 

artística simultaneamente (imagem, drama, música, pintura), alternando-as e conectando-as 

com os repertórios culturais que as crianças já traziam consigo. É referido ainda que a arte 

assumiu papel estratégico nos workshops, para o estímulo à expressão criativa como para o 

ensino e aprendizagem de conteúdos do currículo. Além disso, a mediadora pontuou que a 

utilização de elementos artísticos auxiliou na comunicação no grupo.  

A utilização das atividades com artes tem sido associada, cada vez mais, à promoção 

e aprimoramento das habilidades cognitivas e sociais. Brouillette (2009) cita a pesquisa 

publicada pela Arts Education Partnership (AEP), que revisou sessenta e dois estudos de 
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educação artística e encontrou relações importantes entre a aprendizagem nas artes e 

capacidades cognitivas. Estudos também encontraram conexões entre experiências artísticas 

e motivações subjacentes para realização académica e comportamento social construtivo. A 

integração das artes no currículo também permite que os conteúdos das tarefas abordem 

simultaneamente as questões socio emocionais e académicas (Brouillette, 2009). 

Brouillette (2010) ainda destaca que as experiências artísticas ajudam as crianças a 

desenvolver uma compreensão aprimorada das respostas, expressões emocionais e ações de 

outras pessoas, bem como uma compreensão do que esperar dos outros e quais repertórios 

sociais devem ser usado em diferentes situações 

Ao considerar a fala das crianças, elas associam que o uso das artes colaborou para a 

expressão e identidade. Dudek e Côté (1994 citado por Lubart, 2013) caracterizaram a 

descoberta de problemas na arte como um esforço orientado internamente para chegar a um 

acordo com um tópico, expressar as suas emoções, apontar para uma nova realidade social 

ou exteriorizar um estado interno.  

Apesar da expressão ter sido apontada por uma das crianças como uma característica 

do processo, o objetivo não se restringiu apenas a este caráter. Os workshops foram 

intencionados, conforme expôs a mediadora, para envolver conhecimentos e para que não se 

resumissem apenas à exploração envolvendo o pensamento criativo das crianças com mais 

discursos. Isto é corroborado com a ideia de que as atividades nas quais o objetivo é apenas 

fazer com que as crianças expressem emoções por meio do uso de materiais de arte, podem 

ser vistas como, simplesmente, terapêuticas ou de autorrealização, mas não como atividades 

que destacam a herança cultural e reconhecem os papéis da arte na sociedade.  

Parsons (1998, citado por Zimmerman & Zimmerman, 2000) descreve duas questões 

importantes na relação criança e arte: em primeiro lugar, a importância das questões sociais 

no processo e no conteúdo. Nos workshops houve a intenção de relacionar com as questões 

sociais e culturais, por exemplo, com a abordagem da história de vida do Kandinsky, ou a 

música do Zeca Afonso, cantor português importante para o processo de resistência ao 

Estado Novo, relacionando com a bagagem cultural da criança.  

O outro ponto a trazido, que merce destaque refere-se que uma visão socialmente 

construtiva nos workshops que enfatiza os processos da arte em vez dos produtos da arte. 
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(Zimmerman & Zimmerman, 2000). O foco esteve associado ao processo criativo e não à 

valorização ou avaliação das produções criativas das crianças, que não demonstraram sentir-

se pressionadas, como não foram feitas comparações entre as criações e todas tiveram 

oportunidade de apresentar ao grupo sua produção e serem valorizadas por isso. Estes 

aspetos dão segurança para que as crianças corram riscos e possam gerar ideias divergentes.  

Assim, o potencial criativo foi reconhecido em todas as crianças, como destaca a 

mediadora na sua fala sobre o potencial criativo presente na criança desde o nascimento, mas 

que com a formatação das aprendizagens de currículo formal esse potencial diminui: “a 

criança quando nasce tem um potencial criativo enorme (…) esse capital esta lá, muitas 

vezes, o que acontece com o ensino, e com o adulto, é que o adulto apaga completamente 

essa capacidade criativa que é inata ao desenvolvimento da criança,”.  

A fala da mediadora reforça a hipótese que durante os anos pré-escolares, as crianças 

passam uma grande proporção de suas horas envolvidas em atividades expressivas, como 

desenhar; pintura; moldar; cantar; etc, contudo assim que as crianças chegam ao ensino 

básico extinguem-se estas atividades para a aprendizagem do currículo formal e as 

oportunidades para o envolvimento criativo sofrem um decréscimo (Brouillette, 2009; 

Gardner, 1986 citado por Alfonso-Benlliure et al., 2013).  

Dessa forma, os workshops foram experiências voltadas para crianças do 1º ciclo que 

habitualmente não eram confrontadas com atividades deste caráter e, pela fala dos atores 

envolvidos: crianças, mediadora e investigadores da Assessment tool (2020). Pode-se 

concluir que foi uma oportunidade favorável ao desenvolvimento de atividades artísticas 

intencionadas para o pensamento criativo, resolução de problemas, colaboração e outras 

aprendizagens cognitivas e sociais.  

 

6 Conclusões e Limitações do Estudo 

 

 

As análises feitas neste estudo de investigação focaram o processo criativo a partir 

das reflexões estabelecidas pelos sujeitos participantes da ação, ou seja, as crianças e a 

mediadora. Pode-se perceber, com as análises feitas, que os processos criativos na prática 

dos workshops envolveram características presentes no ato de criar, como o despontar do 
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pensamento divergente, a abertura ao desafio, o assumir riscos e a motivação para com a 

atividade. Os atores envolvidos evidenciaram que os workshops foram atividades bastante 

motivadoras para as crianças, que, por sua vez, assinalaram o prazer em participar da 

atividade.  

 

Além da motivação para atividade, os workshops foram referenciados pelas crianças 

como uma experiência inédita no ambiente escolar, o que vai ao encontro dos estudos de 

Gardner (1986 citado por Alfonso-Benlliure et al., 2013) sobre a diminuição de atividades 

deste cariz com o avançar dos anos escolares. Vale ressaltar que uma maior realização de 

ações como esta neste contexto, poderá contribuir para aprendizagem de novos conteúdos, 

envolvimento e participação das crianças.  

 

Verificou-se ainda a pertinência dos princípios instigadores dos workshops para a 

promoção da criatividade, evidenciados na provocação e expressão pelas artes e na forma 

como os interesses e contribuições das crianças interligaram-se com a provocação e 

expansão de suas ideias. Da mesma forma, pode reconhecer-se a intencionalidade do 

processo no papel assumido pelo adulto mediador para a expansão das ideias e para o desafio 

do conhecimento existente nas crianças, como também na organização do ambiente, com 

variadas oportunidades para utilização e exploração livre do espaço.  

No finalizar deste trabalho de investigação, revela-se pertinente refletir ainda acerca 

das suas principais limitações, bem como sobre potenciais estudos que poderão dar 

continuidade e melhorar o trabalho realizado. O presente estudo apresentou algumas 

limitações no que se refere à intencionalidade relativa aos objetivos na recolha de dados das 

vozes das crianças. A medida utilizada para a recolha não foi organizada com base em um 

guião, foram conversas informais e não direcionadas, especificamente, ao processo criativo 

das crianças. 

As conversas ocorreram após a realização dos workshops e estiveram direcionadas 

ao como as crianças se sentiram com a experiência e as perceções das mesmas sobre o que 

tinham experimentado. Um segundo momento, com a realização de outros workshops no 

qual um guião semiestruturado seria aplicado às crianças, estava agendado para o ano de 

2020. Contudo, devido às restrições impostas face ao enfrentamento da pandemia Covid-19, 

não foi possível a realização, o que trouxe limitações a este estudo à luz dos dados relativos 
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às vozes das crianças. Para investigações futuras, será importante proceder a realização de 

uma entrevista com maior estruturação, quanto às falas das crianças, de modo a abordar 

questões diretamente relacionadas ao processo criativo.  

Além disso, o estudo sobre o processo criativo apesar de ser bastante explorado, ainda 

envolve uma série de questões a serem analisadas. Um dos aspetos a ser pesquisado seria 

compreender se o processo criativo poderá variar de acordo com a natureza da tarefa, 

nomeadamente artes visuais, artes performativas, literatura ou ciências. Também seria 

interessante discutir aspetos do processo criativo comparativamente às faixas etária e 

contextos diferentes. Estas questões não foram o objetivo desta investigação, porém em 

estudos futuros seriam pontos que corroboraria para maior aprofundamento dos estudos 

sobre criatividade na infância. 
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Anexo I – Guião de Entrevista semiestruturada com a Mediadora 

 

 

 

Questões: 

 

Quais os indicadores podem ser percebidos no comportamento das crianças que mostram 

pensamento criativo? 

Como o pensamento criativo pode beneficiar o desenvolvimento da criança? 

O que achas da afirmação: a criatividade pode ser promovida intencionalmente por 

educadores ou professores? 

Qual papel da arte nos workshops do Articulan?  

Como incentivar o pensamento criativo desde a infância?  

Quais são as dimensões do ambiente que podem ser importantes para apoiar a criatividade 

na infância? 
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Anexo II – Transcrição da Entrevista Semiestruturada com a Mediadora 

 

Algumas das questões que chegamos à conclusão são similares, como o prazer das 

crianças perante o que é desconhecido, perante o desafio, o prazer das crianças por outras 

formas de linguagem, que envolvam o corpo, não é? O corpo, o som, a fala… isso foi 

transversal aos dois grupos. E o deixa-los um bocado pensar, não é? Portanto dar espaço à 

voz. Nós, em termos da pedagogia, falamos muito nisso, que é o dar a voz às crianças, 

percebes? E, ao mesmo tempo, não deixar que esta questão da criatividade se perca só pela 

questão da… da espontaneidade, portanto deve haver uma intencionalidade por trás, que 

favoreça qualquer tipo de conhecimento, que pode passar só pelo conhecimento do corpo, 

por exemplo, se é uma expressão mais criativa que leva a libertação de algum tipo de 

energias que nós podemos conter, né? Ou pode ser uma criatividade… ou a criatividade por 

estar associada à tradução de algum conhecimento, da forma que vamos traduzir, de algum 

conhecimento que já temos apropriado, né? 

 

Quais os indicadores podem ser percebidos no comportamento das crianças que 

mostram pensamento criativo? 

 

Primeiro a postura corporal, não é? Que até em alguns espaços estaria mais rígida, 

crianças que não estão habituadas a ter esse espaço de voz, a ter esse espaço de poder 

desenvolver a sua criatividade, entram sempre mais fechadas. Portanto, fechadas 

corporalmente, fechados em termos de apreensão do que estava a ver ou a fazer, não é? Um 

dos indicadores tem a ver com esta resposta corporal das crianças. Quando as crianças, em 

termo corporais, aderem e apropriam-se das questões que estamos ali a desenvolver ou a 

descobrir ou até aprender, não é? 

Isso não quer dizer caos, nem desordem, pode haver momentos de caos também na 

criatividade, as vezes é necessário! Estou a pensar nos dois workshops, o caos é necessário, 

tu precisas do caos para depois conseguir redefinir. Mas estes dois workshops, o que eu acho 

mesmo, e que se notou, que despontou e que pode ser um indicador, tem a ver com o corpo, 

com a forma como as crianças se apropriaram e traduziram o que estava ali a aprender e a 

sentir através do corpo, e depois verbalizaram isso também, verbalizaram: “eu senti-me 

super relaxada”, “o que? já acabou?” portanto, a noção do tempo. Portanto, a criança está 

relaxada, está a assimilar e não está com aquela preocupação “ui, deixa ver se isto acaba!” 

“quero ir embora! quero fugir! quero sair daqui!”, não é? Isto tu nunca notaste! Depois, 

notaste outra coisa, que tem a ver com… eles próprios sugeriram, uma dada altura já são as 

próprias crianças que estão a sugerir outros desafios: “e se experimentássemos isto” “e agora 

por que não levamos isso para o resto da turma para divulgar e para ver o que eles dizem?” 

Isto também é o gostar. Há aqui um despontar da criatividade que permite… isto sim pode 

ser um indicador de que isto aconteceu, quando eles verbalizam que querem replicar, que 

querem partilhar o que sentiram. 

Portanto, já falamos dos indicadores corporais, dos verbais essencialmente, dos de 

cooperação entre eles. Inicialmente, tu notas que as crianças estão habituadas a um tipo de 

trabalho muito mais individualizado, e que depois de uma proposta em que o próprio 

mediador se expõe, e apela a outras dimensões e a uma diversidade maior de diálogos e 

discursos em relação com a arte, como é obvio, a criança também começa a expor-se mais e 

a partilhar, portanto, começa a haver ali um trabalho cooperativo. Neste caso, a questão da 
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criatividade está muito ligada à cooperação, que é uma coisa que nós pretendemos na 

educação. Este tipo de experiência, é educação. Uma das melhores, remete a que temos, é 

provocação e se nós queremos envolver algum tipo de conhecimento que não seja sempre 

um… uma coisa horizontal, percebes? Portanto, que seja uma coisa que cruze mais discursos 

e que seja, em termos da metacognição, tenha outro tipo de efeito, além de termos alguns 

pontos importantes: primeiro, que é o dar a voz a criança e o outro que é a provocação e a 

exposição própria do mediador, não é?  

A provocação é precisa porque é o desafio. Uma coisa é tu estás passiva assimilar a 

vida do Kandinsky ou falar inglês… agora como fizeram os turcos, por exemplo, “isto é 

verde” “this is green, this is blue”… isto não provoca em nenhum desafio à criança, não é 

provocador, mas é indutor de uma proposta, entendes? Em termos da relação, não há uma 

interlocução sequer, uma coisa muito direta. O que a criatividade vai modificar neste tipo de 

discurso educativo e de relação com a criança? A criatividade está associada a este sentido 

provocatório da comunicação. Aliás, o que é a arte, não é? A arte é algo que nos leva a 

questionar, que nos leva a pensar, ao mesmo tempo que te vai refletir questões sociais as 

quais está associada, e que pode ser, inclusive, reivindicativa, pode ser um manifesto. 

Utiliza-se a arte para este tipo de coisas. E nós quando fazemos um trabalho destes com as 

crianças, nós também podemos criar ali um espaço de manifestação, um manifesto de como 

eles sentem naquele tipo de atividade, não é? E repara que eles fizeram isso, tens uma boa 

análise para fazer isto; “se nós fizéssemos não sei o que…” “por que nós…” por exemplo, 

faz refletir um bocado e também utilizar alguns elementos que podem ser considerados 

elementos plásticos, no sentido plástico artístico, como ferramentas para com essa 

criatividade poderem comunicar. 

Como é que tu comunicas? Até onde é que tu comunicas ou não? A definição do que 

é arte ou se é arte que a criança está a fazer ou não? Eu acho que nem tudo é arte, há 

experiencias que não passam de experiências sensoriais e…e de corpo, por exemplo. Quando 

há uma intencionalidade, então a questão já pode ser considerada uma questão artística, há 

algo por trás. Eu quero, por exemplo, com este movimento traduzir que estou zangada e, 

então, posso pintar um risco, e pode ser só um risco, mas há uma tradução de uma intenção.  

 

Qual papel da arte nos workshops do Articulan?  

Eu aí já associo mais a arte à questão cultural e questão intencional da educação. Por 

que? Por exemplo, que preocupo-me quando, quando estou em comunicação com um grupo 

de crianças com a questão, por exemplo, da apreciação estética, pode haver, e deve, um 

momento de caos, um momento da expressão livre de materiais, mas depois os materiais, se 

nos queremos de facto que as crianças avancem em termos de um conhecimento poderoso, 

como diz o Michel Young, e não conhecimentos poderosos, nós devíamos, neste tipo de 

actividades que estamos a desenvolver, incutir algumas intenções, ok? E a arte aí, a arte, 

portanto, é isso, é o questionamento. É tu usares, como usares uma música, porque tu achas 

que é uma música de qualidade, como aquela instrumental que usaste uma vez, outra vez 

usaste uma música que é do Zeca Afonso, para nós é um cantor muito importante, que é da 

revolução e que também com vários instrumentais… repara que tudo que se prepara, se é 

um educador que está a preparar, deve prepará-lo de uma forma intencional e deve ter uma 

bagagem cultural diversificada para, poder também, diversificar quando conta uma história 

a uma criança. Porque contar uma história a uma criança… educar é isso! é contar uma 
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história, é implicar questões éticas, questões culturais, portanto, criatividade, arte e cultura… 

está aqui tudo no mesmo nível, eu acho que é difícil de separarmos. E há, portanto, que com 

as crianças, isso seja sempre feito brincando, mas de uma forma séria, séria por parte do 

educador, da forma como ele prepara o espaço, é muito importante antes sabermos como é 

que organizamos o ambiente educativo, porque vai depender muito da reposta da 

organização do ambiente educativo.  

Agora, como é feito? é feito com algum cuidado estético, neste caso aqui, utilizamos 

algumas obras de arte que foi o caso daquele trabalho da Mónica, por exemplo, ou o caso do 

Kandinsky, aí fostes buscar um autor de referência, um autor fácil, círculos concêntricos, 

por que? Porque sabias, a priori,  que aquele quadro quer pela cor, quer pela forma, está 

muito associada ainda aquela garatuja inicial da criança, portanto, é algo que era muito bem 

apropriado pela primeira infância, logo é facilmente assimilado, não tens muito risco quando 

provocas com aquele tipo de pintura, por exemplo, se calhar poderias ter mais um outro tipo 

de pintura, e talvez uma criança com um tipo de desenvolvimento, em termos da cognição, 

de estilo de resposta diferente, consegue até uma interpretação de outro tipo de pintura mais 

difícil. 

 

O que achas da afirmação: a criatividade pode ser promovida intencionalmente por 

educadores ou professores? 

 

Sim pode ser promovida, se tu deres espaço, tens é que dar espaço para que isto 

aconteça.  Se tu tiveres um ambiente educativo favorável, e favorável é uma coisa que seja 

mais livre mais amplo, em que, por exemplo, dentro do grupo se possam conectar de uma 

forma diferente, se possam situar de uma forma diferente, em que visualmente, por exemplo, 

o contacto visual é diferente, o contacto do corpo com os próprios elementos, se for no chão, 

tens um outro tipo de sensações, tais mais próxima, se não tiveres ruídos nas paredes não és 

influenciado por isto, porque quando chegas, e teu olhar não se foca, o teu olhar é muito 

importante, vais focar em muitas coisas, interessa-te que se quer, por exemplo, que a criança 

se foque… eu não sei qual era…. ah aquela cena das esculturas, dos caracóis móis, das 

esculturas de lã, por exemplo, que foi intencional, com uma mesa central, limpa no sentido, 

limpinho, lisa, sem pôr grande entretenimento, nem nada, e depois só os objetos lá colocados, 

porque sabes, que quando eles entrassem o foco fosse exatamente aquele, repare aquilo era 

intencionalidade do educador, nítida, não é?! Nítida e com orientação. O que eu acho é que 

não devemos confundir… eu acho que há fases para tudo, as fases nós estamos a pensar 

numa exploração do corpo, de materiais, etc que é uma questão, se estamos a falar no 

workshop em determinados tipos de objetivos em que queremos, por exemplo, neste caso 

era a questão dos sons, como colocar a voz, da escrita e da leitura, da tradução da palavras 

através do corpo, maiores… como é que se diz… sons longos, curtos, as sílabas, 

silabicamente tratar das palavras, por exemplo, não é? Como graficamente desenhar tipos de 

sons? Repara tinhas ali muitas coisas que estavas a trabalhar com aqueles miúdos e que não 

eram simples, e que na base, o que nos interessa, isso é uma questão muito pessoal, como é 

que através disso consegues a comunicação entre eles e a comunicação com as crianças? se 

bem que havia ali um adulto orientador, eu não sou nada contra a isso, depende da atividade 

que se pretende fazer, o workshop deve se ter um adulto orientador, porque tem um tempo 

limite, tem um determinado tipo de objetivo, tem temática, materiais é uma coisa planeada.  

Primeiro passo para um adulto mediador atuar, e mediar e orientar aquilo para onde quer 

orientar, ou então, há uma outra situação, que é somente coloca-las em uma sala, por 
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exemplo, podíamos ter feito, colocar em uma sala as esculturas, as crianças e sentávamos 

todas a filmar, sem discurso prévio, ok? Também já fizemos isso, e agora o que nós 

pretendemos, que tipo de objetivos nós pretendemos com um tipo de atividade ou outro. 

Nessas idades, a mim me preocupa que este tipo de workshop tenha alguma coisa em termos 

de conhecimento, como nós não temos que ter medo do conhecimento ou de falarmos 

sobre… sobre a vida do… do quem era? Do Kandinsky, não era? Sobre a vida do Kandinsky 

ou sobre aquele outro tipo de música, e qual tipo de instrumentos, e qual o timbre que têm… 

isso é o conhecimento e nesse tipo de…de… somos educadores e todos nós somos 

educadores, não é? É como tu reages quando tens um filho, quando tens uma criança, 

portanto o tipo de estímulos que vais tendo, ou que vais provocando vai sempre nesse 

sentido, eu desafio isso e como.  

 

Qual o papel do mediador nesta atividade? Como foi conduzir o workshop? Atitude 

do mediador para a condução da atividade? 

 

Não era um workshop só de exploração de materiais, não foi isso que nos foi pedido, 

nem as crianças têm idade para isso, nós fazemos isso com os pequeninos, não é? Exploração 

de materiais, rasgar, provar, muito cheiro… pronto! Nesta fase nós queríamos meninos já 

numa fase do ensino básico, portanto que têm uma série de conhecimentos que devem 

adquirir, e devem adquirir, porque o mundo é regulado por uma série de conhecimentos e 

currículos, nós não estamos a excluir esses meninos… se o menino se interessa toda a vida 

por dinossauros, por exemplo, que gosta muito, isso não vai ter grande resolução em termos 

de efeitos comunitários, em termos de estimulação, de estimular resultados. Então a partida, 

quando foi pedido um workshop, que tinha uns objetivos específicos… eu acho que é 

importante que haja um adulto mediador e que se exponha, para isso, é que existem os 

educadores e os professores, que se exponha, que se mostre e que leve consigo o grupo na 

sua orientação, uma orientação precisa. Mas esta não é a chave, quer dizer, isto pode ser uma 

das hipóteses, ter um workshop completamente diferente. Podemos querer um workshop em 

que o educador, nem sequer, fala, fizemos isso depois com o exemplo dos turcos, em que só 

entramos pusemos um pano e estivemos a filmar, percebes? Portanto, isto depende do que 

realmente pretendes. Fizemos uma visualização de um filme desse género em um workshop, 

não vamos ser críticos se foi muito orientado ou se foi… depende daquilo que se pretende. 

Agora um bom exercício da exposição do próprio mediador, isso nos leva a pensar, não é? 

Como tu vistes nos discursos finais… porque criativo não é nós largarmos um monte de 

folhas e deixar os meninos lá aos choques em cima… pode haver espaços em que tu precisas 

de soltar-lhes e levantar-lhes sem sentido nenhum especial, só respirar e andar um bocado, 

só respirar e andar e mais nada, sem nenhuma intenção, há momentos para tudo! 

 

 

Como o pensamento criativo pode beneficiar o desenvolvimento da criança? 

 

O pensamento criativo é básico. O brincar está extremamente associado, estamos a 

falar de idades precoces, à questão do pensamento criativo. Se tu puderes uma criança a 

brincar ela vai, por exemplo, para um mesmo objeto arranja-te imediatamente várias funções, 

não é? Pode pegar uma caneta, e atirar com a caneta, ou pode pegar qualquer objeto serve, 

portanto, ela a priori tem um potencial criativo, a criança quando nasce tem um potencial 

criativo enorme, usa exploração, de modificação, de desafios enormes, de utilização dos 
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objetos que existem de outra forma, enorme. Portanto, esse capital esta lá, muitas vezes, o 

que acontece com o ensino, e com o adulto, é que o adulto quebra completamente, apaga 

completamente essa capacidade criativa que é inata ao desenvolvimento da criança, não é? 

O bebé quando começa a ouvir sons, eu tenho agora o meu neto com onze meses, ele ouve 

sons e com a expressão, portanto a tradução de tudo o que se passa pelo mundo é expressada 

pelo corpo de uma forma muito livre, e depois ele utiliza isso e experimenta os sons, e ele 

próprio vai experimentando, e se admira com sua própria produção. O capital criativo, o 

potencial esta lá. Agora depois, como é que tu deixas envolver, ou não, ai é que tá o 

problema, e depois, isso tem a ver com o respeito ao o que Vigotsky diz acima da zona de 

desenvolvimento proximal, não é?  Portanto, se a criança já consegue automático coisas, tu 

vai criar… se ele já se consegue arrastar, tu vais colocar uma mesa para ele se agarrar e subir, 

portanto, isso tem a ver também com o conhecimento. Se a criança já sabe, já tem a noção 

dos elementos, ou do conjunto, consegues avançar na lógica matemática, já consegues 

complexificar as situações, consegues complexificar as… sei la, as formas matemáticas. 

Agora o capital está lá, depende do depois se cria situações para isso ou não. Mas 

normalmente, não se cria situações para isso, politicamente e em um estado capitalista que 

nós vivemos e, extremamente, virado para uma missão puramente económica, não interessa 

que haja essa capacidade de criar nem de pensar, portanto interessa que as crianças sejam 

colocadas numa forma de reprodução, e de reprodução daquilo que já existe socialmente, e 

com poucas perguntas de preferência, com pouco pensamento de preferência, porque assim 

não há questão. Sou eu que decide e tu cumpres. A herança da escola ainda é um bocado 

essa. Ainda há um caráter, principalmente, a nível do primeiro ciclo, um carácter 

magistocêntrico, que é a criança tem… tem a ver com a palavra educar, educare ou educere,  

que ou tu tens a criança e vais nutri-la, então tu é que és o seguidor e metes para lá… ou 

então a criança tem o potencial e tu vais criar situações para ela desenvolver, o educere, isto 

vem do latim.. isto é importante educare educere… e então são as posturas decisivas, estas 

posturas, acho que é a ____ que afirma, mas agora não consigo dizer de cor, e essas posturas 

são posturas… todas as metodologias, todas as questões relativamente à educação advém do 

edu latino, do educar, se é uma coisa se é outra, se é um movimento de fora para dentro ou 

de dentro para fora. A questão da criatividade esta aqui implícita, de uma forma assim 

incrível, não é? 

 

Como incentivar o pensamento criativo desde a infância?  

 

Como incentivar? Criar situações para: organização do ambiente educativo, fertilizar 

discursos, criar discursos diferentes, por isso é que na escola tu tens, sobre uma mesma 

abordagem, a criança pode ter contado com a professora de música, a professora de desenho, 

com a professora de artes plásticas, com uma escultora, com… interessa-te que a criança 

seja confrontada com perceções diferentes. Não há uma verdade, há várias. Nós próprios 

somos diferentes, a maneira de nós assimilarmos as coisas, de contarmos a tal história, 

quando falamos, tinha a ver com a narrativa, com a narrativa da própria história de vida, não 

é? Portanto, isso faz-se criando estes espaços, criando, essencialmente, espaços de aceitação, 

da aceitação da diferença. A criatividade é essa diferença precisamente. É por isso que não 

somos todos iguais, uns têm uma postura outros têm outra. Bom, isso, a nível da educação, 

é uma luta, é uma luta. Ou ficamos por aquela questão de que é tudo muito criativo e vivemos 

todos a parte no meio do campo a lançar papagaios o tempo todo, ou então, temos a 

criatividade para nos ajudar a questionar o mundo, mas também ter uma missão nele, não é 
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fácil. Cada vez, vemos mais que o mundo não é fácil. Há que perceber que temos que ter 

uma série de conhecimentos para poder viver nele e para poder, de alguma forma, enquanto 

cá passarmos termos alguma missão, não tem que ser a mesma, convém é que se tenha 

alguma, isso é importante! 

 

Quais são as dimensões do ambiente que podem ser importantes? 

  

É importante tudo. Em termos do ambiente onde que a criança esta exposta. Começa 

pelo nível socio económico onde a criança está, portanto, é fundamental que as crianças… 

atenção aos direitos das crianças e à Convenção do Direitos das Crianças. A Convenção de 

Direitos das Crianças eu penso que em 1987 ou 9… fala na Convenção dos Direitos, porque 

não há criatividade possível sem as crianças terem os seus direitos reconhecidos. A 

Convenção do Direitos das Crianças foi umas das coisas mais importantes a nível de tudo… 

do que estas a fazer agora, portanto, do desenvolvimento da psicologia infantil, do 

desenvolvimento das pedagogias especializadas, mesmo a nível da medicina e a nível das 

condições socioeconómicas. Claro que ainda não são cumpridos em muitos estados do 

mundo, não é? Portanto, é evidente que o ambiente influencia imenso, desde uma estrutura 

familiar, seja ela de que forma for, mas sólida, no sentido de haver um compromisso afetivo 

naquelas pessoas que compõem aquela família, não interessa qual a forma, não tem que ser 

o mesmo esquema, não há um mesmo esquema para toda a família, como é óbvio. Depois 

tens a questão económica, como é evidente, para questões básicas, uma criança que chega 

numa escola com fome, não deve ter grande vontade de andar a brincar ou de andar a 

descobrir os círculos do Kandinsky, não é? Pronto, há aqui coisas muito importantes que 

precisamos ter em terreno. Depois, suposto que isso tudo acontece, claro que, eu defendo 

que a educação deve ser um processo de interlocução cultural, para mim, isto é fundamental 

e que a escola não pode ser um resort educativo, ok? Defendo isto! Essas duas questões dão 

abertura da escola ao mundo, há varias versões que se podem ter no mundo, tens vários 

ambientes, tens várias situações… sais com eles às ruas, vais à mercearia do senhor Miguel 

tens uma relação, se fores ao hipermercado tens outra, se fores para horta do Covelo, vais 

cavar e vais plantar e vais não sei o que, se fores a Serralves vais ter uma exposição de um 

autor “xpto” e vais tentar ouvir, perceber, sentir… o próprio edifício, quando entras no 

edifício a forma como tu desces as escadas, como os degraus estão desenhados, como tens 

que esperar antes que o outro desça, pois tens uns mais curtos outros mais longos, portanto 

esta perceção do ambiente e do espaço, a questão da arquitetura é também muito importante, 

mas agora repara que isto depende muito do contexto… no Brasil, sei lá, ir à loja do Miguel, 

assim do nada, que não é possível em todos os espaços, quem diz no  Brasil, diz em outros 

sítios. Acima de tudo temos que contextualizar. Agora um ambiente educativo favorável tem 

que primeiro responder aos direitos das crianças, a Convenção de Direitos das Crianças, 

depois deve ser um ambiente aberto. Portanto, a escola não pode ter essa sensação de 

fechamento e evitar a comunidade, a escola faz parte desta comunidade, ela não tem que se 

integrar na comunidade, a escola é comunidade, está lá, é um elemento fundamental nesse 

desenvolvimento, percebes?  

Relativamente ao ambiente, tem que haver essa preocupação dessa tal interlocução 

cultural, e de uma preparação cultural forte do mediador, um conhecimento diversificado e 

fundamentado, que perceba, por exemplo, a nível do desenvolvimento da criança o que uma 

criança o que que uma criança de dois anos, a diferença entre uma criança de dois anos e de 

sete, por exemplo. Qual a influência das neurociências nesse desenvolvimento, qual a 
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influencia da inteligência emocional nisto? Não é, portanto o que é que tu valorizas? É 

fundamental que haja espaço para isso. O aceitar que as crianças quando nos chegam nunca 

são acéticas, têm sempre uma carga cultural imensa, desde o momento que nascem têm, vêm 

com características, cada uma é diferente de outra, é o teu filho, mas não é exatamente como 

tu, ou como pai, tem coisas completamente distintas. Portanto, eu acho que o ambiente tem 

que ser um ambiente de respeito, tem que ser um ambiente democrático e de liberdade. 

Porque assim, quando nós estamos a falar em pedagogia e estamos a falar em psicologia e 

tudo isso, ter sempre uma postura politica também, política no sentido dos limites entende? 

E do respeito pelos outros. Porque o ambiente é criado em função dos outros, tu não estas 

sozinha numa ilha, tu estas a se desenvolver, não é? Esta questão tem sempre esta influência, 

sempre! Esse registo é pertinente, eu não acho que seja possível existir criatividade em um 

espaço que não é democrático e que a liberdade não existe, percebes? Agora aquilo que estou 

a lhe dizer é o que eu acredito, não é? Claro que temos também fundamentação teórica para 

isso, por exemplo, temos o Carlos Santos, vocês também têm vários e bons, o Freud é um 

deles.  

E passa por coisas que parecem muito simples, como as que te disse: como tu entras 

na escola e estás a ouvir música, e ter vários tipos de músicas, e ouves música… podes ouvir 

musica clássica, jazz ou portuguesa, depende, e isso vai influenciar a forma como tu vais 

sentir o espaço naquele dia, o próprio espaço, a forma como está arquitetado, as instalações 

que tem, podem criar diferentes movimentos quando entras na escola, tens que fazer isto, 

porque tens um pano com uma sombra, ou tens que saltar para apanhar uma coisa que faz 

barulho para o teu filho, portanto, o ambiente aqui está a ti influenciar imensamente. Esta 

experiência da influência do ambiente, sabe, não sei se é isto que estavas a referir, nós 

estamos a experimentar isso em outro projeto, no Bridging, acho que já lhe falei, não já? 

Que é com a Finlândia, com a Bélgica, com a Polônia…pronto! Então, o que eles estão a 

absorver deste exemplo é muito o desenvolvimento do ambiente educativo ou do espaço 

educativo, percebes? Como é que isso pode gerar comunicação entre as pessoas, mesmo 

parentalmente, entre os pais com diferenças imensas entre eles, no mesmo espaço educativo. 

Portanto, no integrar da criança, por exemplo, se a forma como o espaço está ou o que tu 

tens lá, se provoca reações de comunicação ou de exclusão, sendo que as pessoas têm 

culturas e línguas diferentes, religiões diferentes e alimentações diferentes. É muito 

engraçado isso! 

O tema dos direitos das crianças, porque quando falamos em criatividade perdemos 

muito no fácil, no que nós achamos que é belo, mas o que é belo, o belo e o feísmo coexistem, 

não há uma verdade só, ok? Portanto, cuidado! E a questão dos direitos evoca essa questão, 

eu acho que isso é fundamental para qualquer trabalho, quer psicologia, quer da arte, quer, 

pronto, relacionado à questão da criatividade, que está muito ligada à questão da liberdade 

que a criança pode ter na sua forma de construção do pensamento crítico, percebes? A 

construção do pensamento crítico é isso. Portanto, tem que haver uma série… na educação 

a diferença, eu acho que não se faz nas metodologias, se faz nos valores em que assentam as 

práticas pedagógicas. Não é o tipo de valores que tu acreditas, que são básicos, né? Depois 

a uma formação cultural diversificada, que o adulto deve fazer para perceber o mundo, 

porque o mundo é muito diferente, não é? E então perceber essas diferenças e como é que o 

conhecimento depois se constrói.  

Por exemplo, uma coisa que o Bruner fala muito, das comunidades de aprendizagens 

mútuas, e tu assiste nesses workshops, que são comunidades em que as crianças organizam-

se e tem ali comunidades de aprendizagem mútua, ok? No discurso que vão trocando. Como 
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vês, mesmo nesse processo, tem que haver um registo prático e liberdade de aceitação do 

outro no discurso e de cooperação, Bruner fala muito disso. Eu adoro o Mérie imenso, a 

nível da história da pedagogia, posso lhe falar um bocadinho, nos tivemos por muito tempo 

as pedagogias ativas, uma coisa que está muito na moda agora, que são as Montessoris, os 

Waldorfs, etc portanto muitos do pedagogos que deram um grande input à pedagogia vieram 

da medicina, da área da medicina, portanto, digamos que de um problema qualquer a nível 

do desenvolvimento, e através do primeiro nível de desenvolvimento é que houve uma 

preparação pedagógica mais específica, mas todos esses pedagogos tiveram uma atitude e 

um resultado naquela época, a Montessori, por exemplo, embora a plano de muito sensorial, 

mas tinham em cima um planeamento individual, entendes? Que nos tempos de hoje, não é 

compatível. É compatível no sensorial, mas não o individual. E já o Waldorf, tinha até uma 

relação, teve uma relação com a Alemanha Nazi, é preciso que tenhamos cuidado com isso, 

quando se fala em natureza é preciso saber de que natureza estamos a falar, não é? Quem eu 

admiro muito das pedagogias é o Dewey, Jonh Dewey. O Jonh Dewey foi o pedagogo das 

pedagogias da participação Foundation of Method, que é um livro do Killpatrick, foi 

assistente dele. Jonh Dewey, portanto fomentou, já naquela altura, estamos a falar em XIX 

fins, século XIX, início do XX, muito na questão da participação das crianças, foi aí que 

nasceu essa ideia da participação, percebes? E durante muito tempo, nós tivemos muito as 

pedagogias ativas, a quem diga hoje em dia, que além dessas pedagogias ativas, valorizamos 

muito as pedagogias reflexivas, isso tem tudo a ver com o que, vocês psicólogos acham, por 

exemplo, da importância da inteligência emocional, sobre o que conhecemos a nível das 

neurociências, a nível da construção do conhecimento e do desenvolvimento cerebral das 

crianças na primeira infância, portanto, isso depois tudo se conecta: as questões da pedagogia 

com as questões da psicologia. O Dewey e as pedagogias da participação são muito 

importantes.  
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Anexo III – Transcrição da conversa com as crianças 

 

Workshop Esculturas de Palavras 

Mediadora: vamos fazer um círculo 

Mediadora 2: então, nós neste momento, vamos pensar, cada um, leva o tempo que precisar, 

para pensar o que é que tudo isso foi? E, sem usar a palavra, só usando as mãos, vamos 

desenhar, escrever, o que vocês quiserem, tá? respeitando o espaço dos outros no papel, mas 

deixando que nós próprios obtemos esse espaço no papel. É um trabalho primeiro feito de 

dentro para fora, pessoalmente, e só no fim vamos partilhar com todos os que aconteceu. 

Pode ser? Vai ser feito um momento de silêncio, portanto não vamos ter música, porque 

queremos ouvir também o que se passa a nossa volta. Queremos ouvir os nossos 

pensamentos. Queremos ouvir que vai dentro de nós. Os riscos do marcador no papel. Pode 

ser? 

Mediadora: nós fizemos primeiro pelo trabalho do corpo não foi? Através dos sons, nós 

observamos. 

Criança 1: não foi só o corpo, quer dizer o corpo teve esse trabalho, mas teve a ajuda do 

ouvido, para ganhar a inspiração.  

Mediadora: exato. O que vocês acham sobre isso, por é uma coisa que não pensamos, nós 

utilizamos a música e o que a música nos ajudou aqui neste trabalho? 

Criança 1: criatividade 

Criança 2: o movimento e a dança 

Mediadora:  o movimento e a dança, exato. Podemos começar pela musica, que têm outras 

áreas, portanto foi: música, pensem como iniciou, nós entramos vimos as esculturas no meio, 

começamos a olhar, reparar, mais? 

Criança 3: arte, isso? 

Mediadora:  tem a ver com arte, sim. Por que é que achas que é arte? 

Criança 3: construímos isso pela arte 

Mediadora: exatamente, acho que sim. E por que com arte? Que isso quer dizer? 

Criança 2: que é nossa criatividade 

Criança 1: tudo o que temos aqui juntos é uma coisa e essa coisa pode ser arte que temos, 

expressão, identidade.  

Mediadora:  e para já mais uma coisa que também, éramos todos iguais? Todos fizemos as 

mesmas coisas? 
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Crianças: não! 

Mediadora chegamos às mesmas palavras? 

Crianças: não! 

Criança 2: cada coisinha dessas, era uma palavra diferente 

Mediadora: o que achas por que uma palavra diferente? Qual é a magia? Onde é que está a 

magia afinal? A cor 

Criança 3: cada um de nós tem um gosto, para nós, por exemplo, o azul pode significar várias 

coisas 

Mediadora: fazer sentir, coisas diferentes. Quer já alguma coisa? Pedro, ainda não falastes. 

Criança 4: permanece em silêncio 

Mediadora: estávamos a falar por que achávamos as coisas, penso que foi Pedro, que isso 

que tinha na mesa era uma obra de arte, não é? 

Criança 3:  porque que achamos coisas diferentes, é umas das cores misturadas, ou sem ser, 

tem varias palavras que vai ela própria criando. É como se as palavras falassem elas próprias 

e nós temos que apanhá-las, umas mais fáceis outras mais difíceis, como apanhar uma outra 

coisa qualquer. 

Mediadora: exatamente  

Criança 5: e também porque somos todos diferentes, ou seja, apanhamos todos palavras 

diferentes 

Criança 2: deve ser por causa da cor 

Mediadora: e isso é bom? 

Crianças: sim 

Mediadora: sermos diferentes é bom? 

Crianças: é 

Mediadora: por que somos diferentes? 

Criança 1: porque se fossemos iguais não existiríamos e as palavras eram sempre iguais, 

aquelas palavras todas, escolhemos sempre por igual, sempre na mesma ordem, não podia tá 

com a criatividade, sem ser na mesma cor e também outras palavras e também uma 

imaginação diferente. 

Mediadora: ok 
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Criança 10: eu acho que se fossemos todos iguais não teríamos o gosto de aprender nem de 

experimentar coisas novas 

Mediadora: exato 

Criança 12: eu também acho que se fossemos todos iguais não haveria muito o que descobrir 

sobre os outros. 

Mediadora: eu também acho que sim, de facto se fossemos todos iguais e se não nos 

déssemos este espaço de discussão. O que tu achas? 

Mediadora 3: eu acho que se todos nós fossemos iguais seria chato 

Mediadora: e tu que achas? 

Mediadora 4:  eu acho que se todos fossemos iguais eu não conseguiria ver a alegria naquele 

caracol ou ver terra, eu enxergaria um monte de linha. Então a diferença para mim faz com 

que a gente possa descobrir novas coisas, propor novas ideias e construir juntos que eu acho 

que é esse momento que estamos aqui. 

Mediadora: obrigada, e tu, o que tu achaste? Pode ser o que achaste sobre a diferença ou 

sobre isso que estamos a fazer.  

Mediadora 5: eu achei que foi um momento muito rico, acima de tudo porque foi nos dado 

a possibilidade de trazermos aquilo que nós vemos, aquilo que nós temos dentro, ou seja, 

sempre que nós pegarmos numa dessas coisas é nos dado a possibilidade de trazermos um 

bocadinho da nossa visão e daquilo que nós estamos a sentir. Isso é uma liberdade que muitas 

vezes não nos é dada sempre e isso para mim foi muito mais rico. 

Mediadora: S. 

Mediadora 6: eu vou dizer um bocado de todas. Se não houvesse diferença, era tudo 

aborrecido, não é? Não conseguiríamos imaginar todos diferentes. E a imaginação vem de 

cada um de nós e ela ser diferente dá mais imaginação 

Mediadora: o que vocês acham que nos levou a.… tivemos que fazer com isso, divertimos 

todos, o que ajudou para isso? 

Criança 6: a criatividade? 

Mediadora: além disso, agora não é questões que têm a ver com a cabeça, são questões físicas 

Criança 7: música 

Mediadora: também música.  

Criança 8: saber ver e sentir  

Mediadora: sim tem a ver com ver e sentir 
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Criança 7: a cor 

Mediadora: também a cor 

Criança 3: conversar  

Criança 8: emoção  

Mediadora: também foi importante virmos para esse espaço, penso eu. Que é um espaço que 

não está... está de alguma forma 

Criança 1: o espaço está cheio de tudo o que precisamos 

Mediadora: exato. Mas hoje, por exemplo, como é que o espaço estava, tá como costuma 

estar? 

Criança 1: não. Parece mais espaçoso  

Criança 7: e as mesas, tiraram as mesas  

Mediadora: por que acham que fizemos isso? Por que tiramos as mesas? O que vocês acham? 

Criança 7: porque acho que não podíamos andar a vontade 

Mediadora: uma questão, outra! Ainda há mais! 

Criança 4: para pôr aquela mesa 

Mediadora: sim, e por que por aquela mesa no centro? 

Criança 1: porque aquela mesa é como se fosse o nosso centro, é onde vamos buscar as 

palavras e é onde sabemos que vamos escrever, também... 

Criança 3: cada um de nós tem...tem o direito de estar à vontade aqui no espaço e com acesso 

àquela mesa e por isso é o centro é o lugar onde todos podíamos aceder 

Mediadora: ok. Tem a ver então com a questão do direito, não é? Portanto nós ocupamos o 

espaço e temos direito a esse tipo de ocupação. Isso também é importante quando fazemos 

outras coisas. Podes falar: 

Criança 2: eu também acho que... porque nós antes tínhamos e como era mais no início, nós 

não íamos botando tanto o que estava dentro de nós, mas depois fomos tirando porque foi 

mais fácil até ficar cheio. 

Mediadora: exato também concordo contigo. Eu penso que nós comunicamos uns com os 

outros, eu penso que isto ainda daria para muito mais, mas interessa-nos também alguma 

forma uma produção, uma produção visível, por isso é que nós temos aqui estes papeis 

grande e lápis de cores diferenciadas. E se calhar agora, mesmo com essa conversa que nós 

tivemos, pode não ter a ver só com a experiência em termo de corpo, e na tradução que 

fizemos das esculturas, mas pensem nisso tudo e tentem transpor isso para o papel. Pronto, 
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pode ser? Acho que vai nos dar imenso gozo. Acho que vai ser fixe, está bem? Pode ser 

cores, pode ser formas, porque nosso corpo também fala, como tu dissestes, pode falar 

através do desenho. Vais buscar as canetas, faz o favor? 

Criança 2: as pretas também? 

Mediadora: sim acho que a preta é uma cor, certo? Pronto vamos fazer então agora. Botar 

um bocadinho mais de música, tão a gostar dessa música? Então vamos ouvir a musica e 

vamos produzir, produzir agora, vai para além do nosso corpo, vai ficar registrado nesse 

papel. Podem usar também as palavras que foram escritas, que surgiram. 

 

 

Workshop Orquestra 

 

Mediadora: vamos conversar um bocadinho, levantem o dedo e diz como é que foi para 

vocês e o que aprenderam? 

Criança 1: eu gostei. Gostei de fazer os instrumentos e aprendi que não é preciso comprar 

instrumentos. E não existem só instrumentos que já foram feitos e que já tem nomes. 

Podemos inventar nós próprios com coisas que temos.  

Mediadora: muito bem. Boa! 

Criança 2: eu gostei de fazer isso. Foi muito incrível. Segunda vez por que fiz um tambor 

com paus e cordas. 

Mediadora: fizestes com materiais naturais. Achas importante ser feito com materiais 

naturais? 

Criança 2: Sim. 

Mediadora: por que? 

Criança 2: porque dá para fazer mais que um som, dá para várias coisas como o da Catarina, 

dá para colocar coisas ali dentro. 

Mediadora: exato! Por um acaso dá! Pode ser o G. 

Criança 3: eu gostei muito. Estivemos a fazer os nossos instrumentos e alguns até criaram 

novos...e aprendi que se tentarmos podemos também fazer coisas que já foram feitas.  

Mediadora: muito bem. G.! 

Criança 4: gostei muito foi uma experiência que nunca experimentei como isto. Foi 

divertido. E mais nada! 
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Mediadora: demais! M. 

Criança 5: eu gostei de fazer estes instrumentos. Como no início tivemos ali a dançar, e 

depois começamos a fazer os materiais... eu nunca tinha feito instrumentos como esses 

instrumentos de materiais. 

Mediadora: de facto conseguimos provar, todos nós, para já, vocês inventaram imenso e 

depois conseguimos sons bastante diferentes, não é? Como conseguimos ver com a gravação 

que a I. fez e também, uma coisa que acho importante, misturar com sons diferenciados, 

portanto, com sons graves e agudos, fizemos essa experiência, sons curtos e longos. Fale: 

Criança 6: eu gostei muito quando nós fizemos os nossos instrumentos e também gostei de 

estar aqui. 

Mediadora: por que que estais cá aqui? O que tu sentiste? 

Criança 6: alegria e felicidade 

Mediadora: sensações, vá mais! 

Criança 7: amor. 

Mediadora: sentistes amor? Por que? Conta me! 

Criança 7: porque foi muito bom estar com todos os colegas a brincarmos, fazendo novos 

instrumentos. 

Mediadora: muito bem, diz! 

Criança 8: Divertimento, porque estava sempre a brincar. 

Mediadora: E aprendemos ou não? 

Participantes: Sim. 

Criança 8: aprendemos a se calar e que não é preciso comprar tudo, podemos fazer os 

instrumentos, podemos fazer com materiais simples e reciclados.  

Mediadora: tu não falaste! 

Criança 9: eu gostei muito de estar aqui, eu não sabia também que dava para fazer esses 

instrumentos, não sabia também que dava tipo para fazer um tambor ou reco-reco, e pronto, 

queria dizer como o G. disse, que também não é preciso comprar é só em vez de estar tudo 

ali, podemos reciclar, podemos fazer muitas coisas com a reciclagem. 

Mediadora: muito bem! M. já falastes. C! 

Criança 10: gostei muito disso. 

Mediadora: no início... como é que foi quando chegaste e agora quando vais? Diferenças? 
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Criança 10: estava envergonhado. 

Mediadora: estava? E agora? 

Criança 10: agora não. 

Mediadora: e por que? No início o que vocês sentiram quando entraram? O que vocês 

pensaram? Diz M. 

Criança 5: eu pensei que nós fossemos dançar e que quando nós entramos eu senti me 

relaxada. 

Mediadora: que mais? Diz tu que ainda não falastes. 

Criança 11: quando eu entrei eu pensei que isto ia ser um bocado estranho, por causa da 

música. 

Mediadora: achastes a música estranha. O que é uma música estranha? 

Criança 11: uma música estranha. (risos) 

Criança 4: uma música que não sabemos muito o que ela estar a dizer e não a conhecemos. 

Criança 11: exato! 

Mediadora: Não conhecemos, estranhamos, não é? E depois que começaram a sentir a 

música, o que aconteceu? 

Criança 11: eu deixei de pensar que a música era estranha. 

Mediadora: envolvestes com a música. 

Criança 11: sim, sim.  

Criança 4: com o ritmo dela, calma.  

Mediadora: ouvistes os instrumentos. Vocês conseguiram ver as galinhas a andar soltas no 

mato? 

Crianças: Sim 

Crianças: Não  

Mediadora: Não conseguiram! então olha se eu fechar os olhos, já estou a ver.  

Criança 6: eu até com os olhos abertos consigo ver.  

Mediadora: pronto. Relativamente à questão da orquestra, o que vocês acham? que é 

importante quando tocamos em uma orquestra? 
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Criança 2: O ritmo. 

Mediadora: O ritmo. 

Criança 8: estar em sinfonia. Não é porque nós não gostamos daquela pessoa que dizes: a eu 

não vou tocar. Ou imagina se tu com um saxofone e depois pomos ao ouvido dele e fazemos 

coisas, não é o importante, o importante não é ser amigo ou inimigo, o importante é fazermos 

com os instrumentos, porque os instrumentos estão para tocar e não para lutar.  

Mediadora: e sobre o tempo? Porque, por exemplo, primeiro tocamos todos juntos, mas 

houve momentos em que não tocávamos todos juntos. Portanto o maestro pedia para que 

tocassem...  

Criança 1: em equipa. 

Mediadora: em equipa. E o que é isso tocar em equipa? O que é preciso para que sabermos 

tocar me equipa? 

Criança 1: temos que entender o que o.… como é que se chama... 

Mediadora: o maestro! 

Criança 1: o maestro! O que nós temos que fazer quando o maestro faz aqueles gestos  

Mediadora:  exato! 

Criança 1: E temos que seguir o ritmo dos outros. 

Mediadora: seguir o ritmo dos outros, portanto, quando nós queremos uma coisa comum, 

neste caso com o som né? Nós temos que estar atentos também ao que os outros estão a 

tocar. Se eu puser aqui a tocar ahahahaha... muito contente, tu nunca mais tocas e eu não 

ouço, portanto é bom ouvir os outros.  

Criança 5: também nós temos que obedecer as ordens do maestro, quando ele faz e não... 

imagina, tocar ao mesmo tempo que o outro e depois não se percebe nada. 

Mediadora: exatamente. Temos que respeitar. Pronto, eu acho nós estamos organizados no 

tempo, mas eu queria deixar espaço para se as colegas quisessem falar, Ivanna, Ana. Já agora 

falem também! 

Mediadora 2: eu adorei, fiquei muito surpreendida com os instrumentos que foram criados, 

eu não tava a espera! ficaram super giros e super rápidos, tinham logo já a ideia quando 

reunimos nos em grupo, tudo já alinhado e todos muito diferentes e achei isso bastante giro 

a experiência de construção dos instrumentos. 

Mediadora 3: eu fiquei super encantada com a diversidade de instrumentos que vocês 

criaram com as cores, com os materiais. Nosso pequeno grupo, estivemos reunidos e achei 

incrível como eu pude ajudá-los, mas a criação partiu de vocês. Então vocês estão de 

parabéns. Eu queria perguntar a vocês se já participaram de algo parecido? Aqui na escola 

ou em casa?  
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Crianças: hum hum. (negação) 

Mediadora 3: primeira vez? Querem participar mais outras vezes? 

Crianças: siiiiiim! 

Mediadora: vocês sabem que através dos instrumentos e da música nós podemos combinar 

outras coisas, coisas da matemática, da linguagem. 

Criança 8: algumas pessoas vão falando com música porque estão habituadas ou com... ou 

dizer o contrario, por exemplo eu digo: faz aquilo,  depois ele não faz aquilo. Algumas 

pessoas entendem ao contrario com música ou com gestos, pronto. 

Mediadora: com gestos é diferente, não falamos muito, pois não? Agora estamos a falar. 

Usamos muito mais o que? O que nós usamos para comunicar? 

Criança 8: o gesto, a linguagem gestual. 

Mediadora: o corpo, usastes o corpo e a cabecinha sempre, né? Tem espaço para pensar. 

Criança 5: é como nós távamos aqui todos, com os instrumentos que nós fizemos, o nosso 

nome com as mãos, com o bater das pernas. 

Mediadora: achastes importante a questão do nome? 

Criança 5: Sim 

Mediadora 4: eu acho que vou falar rapidamente e agradecer pela vossa colaboração, porque 

sem dúvida vocês foram cinco estrelas, tiveram todos bastante envolvidos. Acho que a 

palavra que resumi aqui é envolvimento. Estiveram todos envolvidos, não houve um único 

que não estivesse envolvido nessa atividade e foi muito interessante perceber que todos 

vocês, que são todos tão diferentes, mas todos trabalharam para a realização de um bem 

comum, que foi a realização dos instrumentos e depois a realização da vossa música. Vocês 

construíram a orquestra e conseguiram a partir daí com vossos nomes criar, sem dúvida, uma 

música fantástica.  

Mediadora 5: olha eu adorei! Acho que é muito bom nós chegarmos a um sítio e sermos 

muito bem-recebidos. Fomos muito bem-recebidos por vocês. Vocês embarcaram nessa 

aventura, não é? E estiveram sempre todos muito motivados, o que é muito bom. 

Mediadora 4: e nós temos uma coisa a dizer, vimos para cá com um bocado de receio, ou 

seja, da mesma maneira que vocês entraram e acharam um bocadinho estranho, nós também, 

quando estávamos a sair da nossa escola nós também sentimos um bocadinho de medo, não 

sabíamos muito bem o que ia acontecer, se vocês iam colaborar conosco ou não... 

Mediadora 5: isso é bom, nós devemos ter sempre... algum receio, mas pensar assim eu vou 

olhar, vou experimentar, nós somos sempre capazes de fazer uns de uma forma outros de 

outra e foi o que vimos aqui, não foi? e todos conseguimos no final fazer com que essa 

orquestra maravilhosa, e ver os nossos sons misturados aí com aquele aparelho ali da Ivanna 

que deu um resultado super giro, não é? E no fundo foi a junção de tudo. Portanto é muito 
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importante trabalharmos em grupo, cooperarmos uns com os outros, e agora partilhar sempre 

essas coisas com os amigos, mesmo que não estejam muito interessados e no final olha o 

prazer de estarmos todos juntos.  

Mediadora: o G. quer falar alguma coisa? 

Criança 3: quando tinham nos perguntado o que achávamos mais importante? O que eu 

queria dizer que achei mais importante é nós nos divertirmos a tocar. 

Mediadora: boa! 

Mediadora: olha, ali como a J. disseste, nós antes de vir, nós somos também professora de 

outra escola, nós nos conhecíamos... foi um desafio também comunicarmos convosco e 

experimentar essa construção. O grupo foi ótimo, acho que parecia que já nos conhecíamos 

a um tempo, foi muito bom, com muita vontade. No início, de facto, alguns de nós estávamos 

com algum: o que isso vai dar? Mas depois conseguimos envolvermos com a música. Acho 

também que fizeram bastante aprendizagem, portanto, não só em termos musicais, mas em 

termos pessoais, como pessoas, na relação com o outro, e também artísticos: a criação, o ver 

como melhor, o funciona e não funciona, em termos técnicos e percebemos a questão do 

som longos, curtos, agudos e graves. Acho que foi uma manhã superdivertida, além do mais 

está sol um clima super fixe. 

Criança 11: e além disso pensei que ia ser um bocado estranho... 

Mediadora: pois é se não vai ser sempre da mesma maneira, porque se não arriscamos não 

conseguimos outro tipo de resultados, vai ser sempre da mesma maneira. É preciso arriscar 

mesmo, e outra coisa que é preciso, deixar tudo lá fora, para conseguirmos ouvir tudo, 

estarmos atentos e aproveitar tudo. Aprender é um prazer, aprender deve ser um prazer, deve 

ser algo que nós gostamos, nos divertimos. Bom, eu não sei se a D. e a J. se querem dizer 

alguma coisa, as nossas realizadoras... 

Mediadora 4: bem nós tivemos aqui a tentar apanhar tudo, a registrar, mas acima de tudo foi 

fantástico, nós estamos aqui e fomos vendo como vocês todos estavam envolvidos, ver 

também a construção dos instrumentos, estava a ajudar o G., ver quantos instrumentos 

construídos, tantas coisa a fazer, mas de facto foi mesmo muito prazer estar aqui a vê-los, 

como a Joana estava a dizer: envolvimento. 

Mediadora 3: tava só agora aqui a pensar, que este filme não vai ser fiel àquilo que estávamos 

a experenciar, tem som, tem imagem, mas não tem a textura, não tem o sentir, que acho que 

foi de facto a riqueza, este filme vai ser só uma parte do que vocês experienciaram o que nós 

passamos aqui. Os vídeos não conseguirão apanhar isso tudo. Muito obrigada, porque acho 

que foi fantástico, mesmo, mesmo fantástico, obrigada. 

Mediadora: uma salva de palma, podem levar os seus instrumentos. 

 

 

Workshop Formas de Kandinsky 
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Mediadora: now we can sit down. 

Crianças: sit down. 

Mediadora: now we are going to listen. A música está a tocar, olhem para mim! 

Grupo respira e tranquiliza-se  

Mediadora: it’s a circle. Antes de começarmos eu gostava que todos fizessem primeiro uma 

experiência com os vossos binóculos, mas sem som, concentrados, sem nenhum ruído, só 

ouvindo a música, tentem ver qual é a diferença terem os binóculos ou não, qual é a 

diferença? 

Criança 8: eu já tinha visto. Deixa as coisas mais perto.  

Mediadora: então vamos ver, primeiro, uma coisa: que cores? Fala tu, podes falar. 

Criança 1: vê-se mais detalhes e vê-se menos coisas. 

Criança 2: vemos também círculos. 

Criança 3: consigo ver um bocadinho, bastante mais perto. 

Mediadora: dá a ideia de que conseguimos aproximar. Mais! O que nós conseguimos com 

esses binóculos mágicos? 

Criança 1: para ver as coisas mais perto. 

Mediadora: olha! outra coisa: which color do we work with? Which colors? Colors? Que 

cores nós usamos? ora digam! In English, can you say?  

Criança 4: blue, yellow, red, Brown. 

Mediadora: and you? 

 Criança 5: blue, green and Orange 

Mediadora: now say: orange, blue (say like me), green. E agora vais dizer isso assim muito 

direito e alto, diz: 

Criança 5: blue. 

Mediadora: now, outra! 

Criança 5: blue. 

Mediadora: outra! 

Criança 6: blue. 
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Mediadora: orange. 

Criança 5: orange, green. 

Mediadora: e tu? 

Criança 6: green, orange. 

Mediadora: eu vou contar até 3, e cada um vai fazer um gesto que seja a cor azul. Como é 

que nós faríamos um gesto que fosse azul? É muito difícil, vamos pensar? 1, 2, 3: azul. È só 

para fazer um gesto não se fala. 

Mediadora: outra vez fechou! Vou contar até três, e com o gesto vamos desenhar a cor 

vermelho, red, red. 

Mediadora: green 

Mediadora: purple, purple. 

Criança 4: borboleta. 

Mediadora: cada um inventa o seu, não quero só borboletas.  

Criança 6: um peixe, um peixe assim  

Mediadora: yellow. 

Criança 12: uma banana. 

Criança 1: sol. 

Mediadora: white. 

Mediadora: snow. 

Mediadora: mais alguma cor? 

Criança 5: brown. 

Mediadora: brown. 

Criança 7: black 

Mediadora: one, two, three: black. 

Criança 8: escuro. 

Mediadora: i see black. 
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Mediadora: pronto, nós trabalhamos hoje, várias formas geométricas, em português e em 

inglês: o círculo, o quadrado, o retângulo. 

Criança 7: o triângulo. 

Mediadora: trabalhamos várias cores. 

Criança 9: formas. 

Mediadora: formas geométricas, em português e em inglês, a partir da obra do? Como é que 

se chama? 

Crianças: Kandinsky. 

Mediadora: a partir da obra do: 

Crianças: Kandinsky. 

Mediadora: ele adora cores e adorava formas geométricas, então nós conseguimos nos 

inspirarmos, não é? E através disso trabalhamos estas coisas todas. Isto ainda não terminou, 

pois não. 

Lápis de cor são espalhados no chão 

Criança 1: cada um escolhe uma cor? 

Mediadora 2: cada um vai escolher duas cores. Cada menino que estiver sentado, direito, 

tranquilo. A S. vai procurar nesse espaço com os óculos muito especiais, vai ver o pormenor. 

Mediadora: o G. vai me mostrar. 

Mediadora: vai procurar uma forma e vai desenhar e representa-la com uma cor preferida 

naquele painel. 

Mediadora: vou procurar na sala... tu achas que há formas geométricas nas paredes? Nas 

portas? Nas mesas? 

Crianças: sim, sim. 

Criança 1: sim, nas paredes há retângulos, nas portas também há. 

Mediadora: vamos observar agora se vocês conseguem, eu queria a música muito alto que é 

para mim sentir muito inspirada. Observa o ambiente com o binóculo escolhe um lápis de 

cor e desenha no painel.  

Mediadora: ela está a fazer uma intersecção. 

Mediadora 2: big rectangle and small rectangle. 

Crianças: losângulo. 
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Mediadora: música... segue Inês. 

Criança 3: seriously. 

Criança 10: triangle. 

Mediadora: para criar os desenhos não precisa ser só as formas, podem criar outros desenhos 

desde que tenham as formas, também?! Tu, pode criar desenhos além da forma. 

Mediadora: estamos a desenhar a música, temos as formas, várias formas, mas têm muitas 

cores e agora estamos a desenhar a música que está nas formas. Ouçam a música! Isso boa! 

 

 


