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ARQUIVOS BRASILEIROS DE
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As Teorias Gerais e Integrativas de ROGERS, ALLPORT e MURPHY, baseiam-se
na idéia de que a personalidade humana é única e sui generis, mas que organiza e integra a multiplicidade de coisas que constituem a experiência vital;
a justamento é o agente homeostático dos problemas vitais.
Na parte referente às contribuições de outras teorias, o autor aborda, de
maneira sumária, as idéias de LEWIN (simbólica), CATTEL e EYSENK (matemática) , MOWRER (aprendizagem). São apresentados, ainda, os pontos de vista
de GOLDSTEIN e MASLOW ("holistic") e de FROMM (interação social).
Em todos os capítulos, a exposição dos conceitos teóricos é precedida da
apresentação biográfica de cada autor.
Na parte final do livro, o autor expõe os vanos métodos que o estudante
pode utilizar para sintetisar as teorias expostas. Um dos métodos consiste em
realizar um resumo dos mais importantes princípios defendidos por cada autor.
Exemplo: prazer, realidade, repetição, compulsão, tensão, redução, polaridade.
Um segundo método seria procurar o emprêgo comum de têrmos, tais como:
ego, homeostasis, auto-realização, etc. Um terceiro método consiste em sugerir
explicações baseadas nas várias teorias apresentadas para certos fenômenos do
comportamento humano, tais como: gagueira, enurese, esquecimento, etc.
Ainda outros métodos são apresentados.
A seguir, trata das técnicas utilizadas para avaliação das teorias da personalidade. Entre outras cita as de WOLMAN, ALLPoRT e SEARS.
Embora ressalte os perigos do uso e abuso das teorias pessoais da personalidade, BISCHOF encoraja os estudantes de psicologia a fazerem tentativas
para criar suas próprias teorias explicativas. Justifica o autor essa posição,
considerando os benefícios que trarão para o estudante tal esfôrço, no sentido
da pesquisa, análise profunda das teorias já existentes e elaboração de novos
instrumentos de investigação.
RUTH SCHEEFFER

Rugg, Harold, Imagination, Harper & Row, Publishers, New York, Evanston and London.

o livro tem como subtítulo a frase: "Uma investigação nas fontes e condições que estimulam a criação."
Para os que já estudaram o assunto, tem a vantagem de nos reassegurar
as idéias já concebidas, além de trazer outras novidades; para os não iniciados
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nos meandros, teses e elocubrações sôbre a criatividade (científica e artística) a
obra é preciosa por apresentar um campo sistematizado de estudos, e de abordar
tôd,as as hipóteses, constituindo-se numa das mais sólidas e brilhantes contribuições sôbre a imaginação criadora.
A criatividade em física, nas matemáticas, na poesia, nas artes visuais e
auditivas, na literatura, tudo é passado em revista, dentro de um meticuloso
critério científico de estudo.

o autor, professor mais de trinta anos na

Universidade de Colúmbia, estêve
ligado aos movimentos de renovação do ensino, nos Estados Unidos.
Aposentando-se em 1951, dispôs de tempo para preparar esta vasta obra relativa
ao processo criador.
~empre

O livro compreende três partes: Descrições e diferenças do ato criador,
Meios de liberar a imaginação e Teoria da imaginação criadora.

Logo de início, o autor traça uma autobiografia do ato criador, tratando
das várias correntes e das várias. teorias ocidentais e orientais; depois envereda
pela cibernética e se detém longamente na teoria motriz da consciência,
que demonstra conhecer em seus vários aspectos, através das citações de
M. WASHBURN, NINA BULL e outros, sustentando que não há criação sem a
formação de imagem motora.
Reduz a três -as etapas do ato criador, assim sintetizadas:
Um período preparatório consciente, no qual a percepção desempenha papel preponderante;
1.0)

2.°) Um intervalo de gestação, de vaivéns, de fuga, em que as idéias
se revolvem, descem, sobem, saem da mente, voltam, permanecendo a criação
dominada pelos planos do inconsciente;
3.°) Um súbito e inesperado lampejo interior (semelhante à idéia geradora caindo de golpe, de RIBOT).
Diz que o lampejo interior (flash insight): "é como o corisco em céu
negro, ou a instantânea iluminação de um enorme quarto escuro". Sôbre suas
condições, escreve: "O que favorece o lampejo interior? Será a tensão da consciência que busca a solução de um problema? Ao contrário, ela vem quando a
mente está desarmada e desprevenida (of! guard) , receptiva." E dá seu acôrdo
a formulação de GHISELIN: "A produtividade (ato criador) por... cálculo
consciente, exclusivamente, parece nunca ocorrer."
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situa, enfim, o ato da criação no que chama Transliminal mind, ou
seja, a zona fronteiriça entre o sono e a vigília.
RUGe

Evidentemente, ao qualificar tal zona, êle sintetiza tudo o que disse $ôbre
as três etapas, o jôgo dialético entre consciente e inconsciente no processo
criador.
ATHAYDE RIBEIRO DA SILVA

Lowenfeld, Viktor, Desarollo de la Capacidad crea,dora. (2 volumes), Editorial Kapelu.sz. Buenos
Aires.

tste livro, que apresenta a tradução castelhana da 3. a edição de Creative
and Mental Growth publicado por MACMILLAN, em 1957, interessa psicólogos
e educadores. Figura, com efeito, entre os trabalhos mais acessíveis, entre tantos
que se têm editado, nos Estados Unidos como na Europa, sôbre a necessidade
de cuidar-se do estímulo e desenvolvimento da inventividade em crianças,
jovens e mesmo adultos. Tais práticas são agora vistas como recurso de compensação às condições mecânicas da vida atual, e seus efeitos sôbre o equilíbrio
emocional a expressão geral da personalidade.
Do ponto de vista da psicologia evolutiva, os capítulos 111 a VII descrevem,
de maneira sempre documentada, as fases de desenvolvimento da capacidade
criadora, ou da inventividade, nas crianças desde os 2 anos até à fase do preadolescente. Aí se examinam as capacidades, os temas, as técnicas e os efeitos
da criação artística nas tensões intrapsíquicas. O tomo 11 considera, em especial,
a crise da adolescência, tal como pode ser observada pela atividade criadora,
ou a arte dessa idade, e o papel que pode e deve ela ter no período de decisão
estética de cada jovem. O A. dá especial atenção ao que chama "mudança da
consciência crítica" e "mudança dos conceitos imaginativos", de especial interêsse nos problemas de orientação, e o faz sempre com sugestões para aplicações práticas.
Um dos capítulos maIS sugestivos, pelos pressupostos psicológicos que envolve, é sem dúvida o que tem por título "A etapa pseudo-realista", que se
apresenta entre os 11 e 13 anos. Assim também, o estudo com que encerra a
obra, denominado "Aspectos terapêuticos da educação artística", no qual se
examinam, em especial, os casos de crianças deficientes físicos e mentais, os
de neuróticos e psicóticos.
Uma bibliografia especializada completa o volume.

L. F.

