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 Um roteiro prático para  desenvolver a criatividade. 

Módulo 



“Uma foto captura qualquer cena 
de uma forma muito mais apurada e precisa 

do que um quadro jamais conseguiria.  
No entanto, enquanto uma foto custa 

apenas alguns reais, uma pintura imprecisa 
da mesma cena pode às vezes ser 

vendida por milhões de dólares, por quê?”
 



                                                                    
INSTRUMENTALIZAÇÃO DE PROFESSORES 

PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA CRIATIVIDADE NA SALA DE AULA.

                                                                     OFICINA HEURÍSTICA 

SEMINÁRIO DE CRIATIVIDADE                                                                     

O PENSAR
e o FAZER.
O PENSAR
e o FAZER.



O que?

Por quê? 

Onde? 

Quando? 

Como? 

Quanto custa? 

Quanto tempo leva?

Quanto vai render?

??
 



A criatividade é vista aqui enquanto processo.           
 voltados  para a produção de conteúdos como um todo, 

na aplicação da ciência, no desenvolvimento da tecnologia, e numa gama ampla de 
setores em que se exige do ser humano “soluções criativas” para determinados 
tipos de problema.         

                                             
                         

Muitos pensam ser a criatividade um dom que toca determinadas pessoas em 
especial, como cientistas, escritores e artistas.                                                              

Criar é inerente à própria condição humana e, portanto, algo passível de ser 
explorado e exercitado com práticas que permitem a realização desse potencial 
em cada indivíduo.
Desenvolver a criatividade é de início, mergulhar na problematização. 

                       
O problema como situação, é aquele no qual o ser humano sente-se envolvido na 
forma de resistência, dificuldade, tormento, insatisfação, frustração, falha.     
Mas é preciso, além desta percepção, de algo mais para que se inicie o processo de
problematização. 

É necessário que haja direção para uma conduta intelectual, ética e espiritual mais 
integrada e transformadora, capaz de modificar nossa realidade e o mundo que 
nos cerca.  Uma intenção efetiva de vencer os obstáculos, melhorar e transformar 
a situação do fato em questão. 
Manifestando-se a necessidade de uma troca, surge tensão. Na origem do problema 
há sempre um estado de tensão e troca. 

Aí se inicia o processo de pesquisa dos meios de extinção da tensão. 
Tem-se então a necessidade de penetrar fundo no processo da problematização, 
para detectar a sua natureza exata.                                                                                                       
O ponto-de-partida do processo criativo é a estrutura sob tensão que, por sua vez, 
define o ponto-de-chegada ou objetivo a alcançar.                                   
 
A Criatividade surge em função das fases usuais da atividade mental na concepção 
e resolução de um problema. A tensão define os objetivos a alcançar. E para cada um, 
haverá sempre um nível de exigência.  Flexibilidade é o que se exige. 
Não é necessária a precisão absoluta na formulação de um problema.  

“O pensar e o fazer”

O que é criatividade, afinal?
É possível desenvolver essa habilidade?

”Pensar o problema.”

99% TRANSPIRAÇÃO 
1% INSPIRAÇÃO

O PROCESSO CRIATIVO



               

Criatividade consiste apenas em perceber o que já está lá. 

As pessoas também aprendem  tentando e errando até 
um dia acertar. O problema disso, é que na maioria das 
vezes faltam recursos e tempo.              
Como aumentar chances e ter idéias para solucionar 
os problemas que aparecem, sem precisar tentar para ver 
se dá certo ou errado?

A  
consiste numa maneira de 
organizar elementos e 
operações em seqüência a 
fim de solucionar um 
determinado problema, no 
qual se exige criatividade. 

“formulação do problema”

                                                           
A solução criativa para a maioria dos problemas está na 
capacidade de sobrepor e misturar idéias. 
Não importa a fonte. 
Encontrar soluções criativas para problemas impossíveis, 
apenas observando e interpretando acontecimentos comuns 
do dia-a-dia. 
As formigas são fabulosas, desenvolvem todas as suas 
tarefas e habilidades instintivamente. Parecem ter um 
comando central, dotado de inteligência. Entretanto, contam 
apenas com instruções gravadas em seu DNA evoluído de 
milhões de anos, o que transformou o instinto desses animais
em um tipo de , 
erro e acerto.

sabedoria baseada na tentativa

ANOTE



COLOCANDO O PROBLEMA EM DISCUSSÃO.                                                                       
“Começar por negar 

ao problema todo interesse, 
toda consistência, 
toda existência.” 

(VIDAL, 1973, p. 30) 

 

 “A crítica radical pode ser 

atingida mediante abordagens, 
 
desde a dirigida diretamente 

ao problema bruto (indagando 

a origem, tempo e modo de 

sua formulação), passando 

pela crítica da linguagem e                                                      

do equacionamento em que é                                                       

expresso, inclusive com 

formulaçã  de antiproblemas, 

até a agudização das 

contradições inerentes                                                                  

ao problema.”

ANOTE



É possível aprender com tudo 
que lhe é oferecido, mas 
requer um pouco de bagagem, 
um pouco de experiência 
de vida. 

Desenvolver a capacidade de 
observação.                                     

Ler muito e aprender a 
interpretar fatos. Use  idéias 
de terceiros e adicione ao seu 
próprio mundo.

“Nos campos da observação, 
o acaso favorece apenas as 

mentes preparadas.”  
Louis Pasteur.

Procure treinar a 

                                          

capacidade de 
observação 
e interpretação 
de fatos.

“Aprenda com os erros 
alheios. Não viverá o 

bastante para cometer 
todos os erros.”  
Martin Vanbee

 

                            

ANOTE

Criatividade não é algo que 

possa ser ensinado.

Aprende-se é a pensar. 

O  que faz surgir o potencial 

criativo, existente em todas 

as pessoas. 

Existem técnicas que podem 

provocar artificialmente o 

surgimento de idéias, ao invés 

de deixá-las naturalmente 

surgir. 

Existem técnicas para diversos 

fins específicos. 

Aprende-se 
é a

pensar. 

Aprende-se 
é a

pensar. 



ANOTE

A importância das perguntas no 

processo criativo. Conhecer as 

variáveis do problema e onde ele 

se insere é o que produz a 

Inteligência Criativa - as informações 

que podem dar origem às idéias 

criativas. Nesta parte do processo, 

o mais importante é deixar as 

perguntas ocorrerem livremente, 

sem qualquer crítica, para obtermos 

o maior número possível de 

alternativas. 

HABILIDADES DO 
PENSAMENTO 
CRIATIVO. 

"fluência”

Fluência associativa

lexibilidade

riginalidade

laboração

edefinição

ensibilidade para problemas

Habilidades criativas, segundo 
Guilford: 

é a habilidade de gerar 
quantidades de idéias e respostas 
a situações-problemas.
 

, que é 
habilidade de produzir muitas 
relações ou associações 
significativas a uma dada idéia), 

 à mudança de 
pensamento 
na resolução de problemas.

 respostas raras ou 
incomuns.

, facilidade para 
acrescentar variedade de detalhes 
partindo de um esboço vago até 
uma estrutura organizada.

,  é a transformação, 
revisão ou qualquer tipo de 
mudança que venha a ser aplicado.

 , 
habilidade em ver defeitos e 
deficiências em produto ou situação 
considerada satisfatória. 
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ANOTE

 
 (independência). 

.

 
E também 

. 
Todo ser humano é criativo e os 
poderes da mente humana são, sem 
sombra de dúvida, ilimitados.

Autonomia
Flexibilidade pessoal e abertura à 
experiência. 
Autoconfiança  Iniciativa.  
Persistência.  Sensibilidade. 
Espontaneidade. Intuição.

A sensibilidade 
emocional

CARACTERÍSTICAS  

DO INDIVÍDUO 

CRIATIVO. 

Segundo Alencar: “A escola brasileira dá 

ênfase na memorização e na 

reprodução do conhecimento. O 

ensino é visto como transmissão de 

informação. Os textos são informativos e 

expositivos, não dando oportunidade para 

“o pensar e o fazer”. Criou-se o hábito 

de não estimular o pensamento criativo. 

A família, por outro lado, questiona crítica 

e pune as manifestações de fantasia e 

imaginação da criança.”

Fora a personalidade individual de cada 

um, a (família, escola) são os mais fortes 

influenciadores para o desenvolvimento 

ou repressão do potencial criador 

existente em cada indivíduo. 

A criatividade está mais latente na infância. 

A CRIATIVIDADE NA SALA DE AULA

99%99%
01%01%
TRANSPIRAÇÃO

INSPIRAÇÃO

“Favorecer a criatividade 

é insistir na descoberta”. 

Técnicas a serem 
usadas em sala de aula.

Existem várias técnicas propícias ao 
desenvolvimento da criatividade.
Importante neste processo de 
desenvolvimento da criatividade é a 
bagagem de conhecimento que o 
indivíduo possui: 

O uso de técnicas adequadas tem 
efeito positivo sobre o indivíduo, 
independentemente do seu grau de 
criatividade. A aplicação destas 
técnicas, programas e exercícios, 
pode desenvolver habilidades 
criativas, respostas originais e 
soluções mais adequadas para 
qualquer problema apresentado. 

Maior quantidade de informação 

gera maior número de idéias e 

assim se pode alcançar um número 

maior também de combinações. 
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