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Criatividade 

 O que é a Criatividade? 

 

 Porquê que certas pessoas são mais criativas 
que outras? 

 

 Uma pessoa poderá ser criativa em várias áreas 
ou apenas numa? 

 

 A criatividade é mensurável? 



Definição de Criatividade: 

 

 

 

« A capacidade de realizar uma produção que seja 
nova e adaptada ao contexto onde se manifesta. » 

 
Todd Lubart, (2003 ) 

 



Processo Criativo: 

Realidade 
• Condicionantes 
• Objectivos 

Imaginário 
• Sonho 
• Desejo 
• Ideias 

desordenadas 

Presenter
Presentation Notes
É  um processo de confrontação entre duas esferas mentais: - A que tem por função a de melhor  se adaptar à realidade e às suas condicionantes utilizando mecanismos dedutivos - A que tem por função  a de se afastar da realidade esquecendo os mecanismos dedutivos, para produzir construções insensatas, mesmo delirantes.



Territórios de Exploração da 
Criatividade 

Imaginário: 
 
• Objectivo: favorecimento da 

expressão do imaginário 
 

• Técnicas: utilização de 
linguagens desestruturada 

Produção de Ideias: 
 
• Objectivo: criar soluções 

novas em resposta a um 
problema posto 
 

• Técnicas: ajustadas para este 
efeito. 



O Que Procuramos? 
Ideia: 

Nova:  
 

não faz parte 
da realidade 
conhecida, 

ou do campo 
do nosso 

problema.  
 

Realizável: 
  

adaptadas à 
realidade do 

problema. 
 

Presenter
Presentation Notes
Uma nova ideia realizável. Uma maneira nova, inédita, original de resolver um problema ou de satisfazer uma encomenda concreta.Nova= a ideia não faz parte da realidade conhecida, ou poderá existir num outro campo da realidade, por exemplo na natureza, que não é o campo do nosso problema. Ou já estava presente no passado mas desconhecida deste criadorMas no percurso de procura de ideias, passamos pelo imaginário, quando utilizamos algumas famílias de técnicas, utilizando modos de expressão que voluntariamente expressarão ideias sem ter em conta a realidade.Estas ideias vagas irrealistas não são o nosso objectivo final.Em qualquer que seja o domínio de trabalho o que procuramos é um conceito que se situe:Nem na realidade já conhecida.Nem no imaginário irrealista.



Impregnar 

Divergir  Convergir 

Dinâmica de Criação de Ideias 



Princípios Fundamentas da 
Criatividade: 

1- Encontrar Ideias 

2- Procurar Quantidade 

3- Associar 

4- Suspender o Julgamento 

5- Avaliar ideias 



Técnicas da Criatividade: 

• Scamper 

• Stretch 

• Bissociação 

• Matrizes 

• Encontros Forçados 

• Árvore de Ideias  

• Onírico  

• Sonho Acordado 

• Cenários Gráficos 

• Associação de ideias 

• Brainstorming com post its 

• Brainwriting – individual 

• Brainstorming sobre os pontos 
negativos do problema. 
 



4 Etapas do Processo Criativo: 

• Momento em que o sujeito se impregna, conscientemente, 
sobre os dados da situação a resolver e procura informação 

Preparaçã
o 

• Afastamento temporário da tarefa ou o descentramento da 
tarefa para o pré-consciente. (Romo, 1997). Qualquer 
estímulo exterior ajudará a encontrar a solução 

Incubação 

• o momento “Eureka” do processo. A ideia surge de modo 
súbito, emergindo à consciência Iluminação 

• Decisão da pertinência da intuição. Pressupõe grande 
conhecimento do campo e dos critérios. Período mais longo 
do processo e de pensamento convergente.  

Verificação 



O Conceito de Criatividade: 

 Dimensão Potencial: existente em todos os 
indivíduos e que se manifesta nos produtos da 
criação 

 

 Combinação original de ideias 

 

 Capacidade de estabelecer relações até ao 
momento desconhecidas. Essas relações 
constituirão um novo conhecimento. 

 

 



Aptidões Criativas: 
 Elaboração: Capacidade de completar o 

essencial com o detalhe. A definição de uma 
ideia, dando-lhe um carácter concreto e  
operacional.  

 Fluidez: Quantidade de respostas dadas a uma 
determinada questão. 

 Flexibilidade: Capacidade de passagem de uma 
ideia a outra. Capacidade de ter vários pontos 
de vista de um problema 

 Originalidade: Capacidade em emitir ideias 
inéditas. Diferentes do que precedeu. 



Aptidões Criativas: 
 Análise: Capacidade de decompor a 

realidade nas suas partes 

 Sensibilidade aos Problemas: Descoberta de 
lacunas. É considerado um indicador da 
conduta criativa 

 Síntese: Função mental que está em todos os 
sujeitos. Traço caracterizador dos criativos 

 Reorganizar ou Redefinir: Capacidade para 
encontrar novos usos, aplicações diferentes das 
habituais 



Aptidões Criativas: 

 

O potencial criativo 
pode estimular-se, 
através da 
implementação de 
técnicas de 
desenvolvimento 
das componentes 
do pensamento 
criativo 



Agilização do Pensamento Criativo: 

Lista de Palavras: 

 

 Associa 5 palavras ao conceito de Caderno 

 Associa mais 10 palavras ao conceito de Caderno 

 

 Associa 10 palavras ao conceito de Quotidiano 

 Associa mais 15 palavras ao conceito de Quotidiano 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
5 palavras = 5 minutos10 palavras = 8 min10 palavras = 8 min15 palavras = 10 minTrabalho de fluidez



Agilização do Pensamento Criativo: 

Lista de Atributos: 

 

 Descreve os atributos físicos (material, cor, forma, dimensão, 
textura, etc.) de uma Mochila 

 

 Que atributos podem ser alterados para melhorar a função? 

 

 Que atributos podem ser alterados para melhorar a função 
com SCAMPER?  

 

 

Presenter
Presentation Notes
45’ = lista45’ = lista com scamperFlexibilidade e Elaboração



Agilização do Pensamento Criativo: 

Lista de 40 usos: 
 

 Encontra 40 usos possíveis para uma gaveta 

 

 Encontra 40 usos possíveis para uma caneta 

 

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
20 min = gaveta20 min = caneta



Agilização do Pensamento Criativo: 

E se... 
 

 ... não existissem relógios?  

 

 ... não existisse vontade de dormir ?  

 

 

 

 

 

Presenter
Presentation Notes
30 min = relógios25 min = dormir
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