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RESUMO 

A criatividade é um objetivo chave da educação. A necessidade de uma educação que desenvolva o 

potencial criativo das pessoas tem sido objeto de estudo e reflexão por inúmeros autores. Esta Tese 

investiga a criatividade tendo como foco a percepção de estudantes na Universidade Estadual Vale 

do Acaraú (UVA), localizada em Sobral (Estado do Ceará, Região Nordeste do Brasil). O objetivo 

geral da pesquisa é analisar e promover a criatividade em estudantes da UVA. Os objetivos 

específicos são: conhecer a percepção dos estudantes sobre criatividade; conhecer a autoavaliação 

dos estudantes sobre sua criatividade; traçar um perfil dos estudantes em relação ao seu potencial 

criativo; identificar fatores que podem inibir e potencializar a criatividade; propor um Programa de 

Desenvolvimento de Criatividade na universidade. A relevância do estudo está ancorada na 

proposição de ações que colaborem com da criatividade em estudantes universitários. Para atingir os 

objetivos propostos, utilizou uma abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, com uma amostra 

não probabilística de 30 indivíduos, que cursavam períodos e cursos diversos. A amostra foi formada 

por dois grupos distintos de estudantes: O primeiro grupo (G1), composto por indivíduos que 

participam do Programa Institucional de Iniciação Científica e o segundo grupo (G2) composto por 

indivíduos sem envolvimento em atividades de pesquisa. A pesquisa de campo procedeu a recolha 

de dados durante a ação denominada “Oficinas de viver: desenvolvendo o potencial criativo”. Estas 

Oficinas, com carga horária de 40 horas, foram realizadas com cada grupo participante da pesquisa 

(G1 e G2), totalizando 80 horas de atividade.  Utilizou-se como instrumentos: a observação 

participante; o registro em Diário de Campo e em áudio e imagens. Para avaliar a criatividade dos 

participantes foi utilizado o Teste de Criatividade de Torrance “Pensando Criativamente com 

Figuras”. O conceito de criatividade e a autoavaliação dos estudantes sobre esse tema foram 

investigados através da aplicação de um formulário com perguntas abertas. Os principais resultados 

obtidos foram que os estudantes: demonstraram conhecer elementos fundamentais da criatividade, 

associando-a com criação, inovação, soluções de problemas e transformação; apresentaram uma 

avaliação negativa de si em relação à criatividade; demonstraram motivação e realizaram 

satisfatoriamente as atividades propostas; foi verificada evolução nos resultados do Teste Figurativo 

de Torrance; obtiveram resultados abaixo da média da população em geral (G1) e acima desta média 

(G2). Ao final desta Tese, as principais conclusões foram as seguintes: o fato de participar de 

projetos de pesquisa na universidade, não interferiu de modo significativo na visão de criatividade 

dos estudantes dessa amostra, mas conferiu uma autoavaliação mais negativa para o grupo G1; o 

grupo G2 sentiu-se mais à vontade para expressar suas habilidades criativas sem receio de ser 

questionado ou avaliado o que lhe permitiu uma evolução mais significativa no Teste Figurativo de 

Torrance; no término das Oficinas os estudantes passaram a identificar em si características criativas 

que antes não eram percebidas; essa percepção individual mais acurada a respeito de seu potencial 

influi na capacidade criativa. Esta Tese mostrou ainda que existem inúmeras possibilidades para 

ampliar a percepção de criatividade e, a partir delas, fortalecer a universidade. 

Palavras-chave: Criatividade; Ensino Superior; Oficinas; Potencial Criativo 
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ABSTRACT 

Creativity is a key goal in education. The necessity of an education that develops the creative 

potential in people has been object of studies and analysis by uncountable authors. This thesis 

investigates creativity focusing on the perception of students at the University of Vale do Acaraú 

(UVA), located in Sobral (Ceará, northeastern Brazil). The overall objective of this research is to 

analyse and promote creativity in UVA’s students. The specific objectives are: to get to know the 

students' perception of creativity; to know the self-assessment of students on their creativity; to draw 

a profile of the students in relation to its creative potential; to identify elements that may inhibit and 

enhance creativity; to propose a Creativity Development Program at the university. The relevance of 

the study is anchored in proposing actions to collaborate with creativity in academic students. In 

order to achieve the proposed objectives, a qualitative approach, an action research type more 

specifically, has been employed with a non-probabilistic sample of 30 individuals who attended 

different periods and several courses. The sample was composed of two distinct groups of students: 

The first group (G1), composed of individuals participating in the Institutional Program for 

Scientific Initiation and the second group (G2) composed of individuals with no involvement in 

research activities. The field research carried out data collection during an action called "Workshops 

of living: developing the creative potential". These workshops, having a workload of 40 hours, were 

conducted with each participant group in the study (G1 and G2), totalling 80 hours of activity. The 

instruments employed were: participant observation; the record in Field Journal, audio and images. 

To assess the creativity of the participants the Torrance Test of Creativity "Thinking Creatively with 

Pictures" was applied. The concept of creativity and self-assessment of students on this issue were 

investigated by applying a form with open questions. The main results were that students: 

demonstrated to know basic elements of creativity, associating it with creation, innovation, problem 

solutions and transformation; they presented a negative evaluation of themselves in relation to 

creativity; they demonstrated motivation and satisfactorily carried out the proposed activities; a 

development in the results of the Torrance’s Figurative Test was verified; the students had scored 

below the average of the general population (G1) and above this average (G2). At the end of this 

thesis, the main conclusions were: the fact of participating in research projects at the university, did 

not interfere significantly in the creative vision of the students in the sample, but gave a more 

negative self-evaluation for the G1 group; G2 felt more comfortable expressing their creative skills 

without fearing being questioned or assessed which allowed its individuals a more significant 

increase in the Torrance’s Figurative Test; at the end of the workshops the students have come to 

identify within themselves creative features that were not perceived earlier; this more accurate 

individual perception about their own potential affects the creative capacity. This thesis also showed 

that there are numerous possibilities to expand the perception of creativity and, from them, 

strengthen the university. 

Key words: Creativity; Higher Education; Workshops; Creative Potential 
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INTRODUÇÃO 

 

A capacidade de criar é uma das fascinantes características do ser humano. Na 

atualidade, o acelerado desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias amplia a 

necessidade de um fluxo contínuo de ideias originais e soluções para problemas emergentes.  

Nesse contexto “ser criativo” é algo desejável, reconhecidamente essencial à sociedade, 

inclusive à saúde das pessoas.  Paradoxalmente, percebe-se que a criatividade ainda é 

timidamente explorada e muitas vezes reprimida, quer seja no ambiente da educação ou 

mundo do trabalho. 

Esta Tese investiga “O ser criativo no ensino superior”, buscando avançar na 

compressão deste instigante tema, tendo como foco a percepção de estudantes de uma 

universidade pública no interior do Ceará, Brasil. 

A primeira questão fundamental que se apresenta é a própria definição de 

criatividade, que por compreender múltiplas e complexas dimensões é dificilmente 

conceituada. Essa dificuldade pode gerar uma visão empobrecida do ser criativo. 

Introduzindo o tema, os parágrafos seguintes mostram três autores foram importantes 

referenciais para esta Tese. 

Em uma visão holística, a artista plástica e educadora brasileira Fayga Ostrower 

afirma que o criar pode ser visto num sentido global, como um agir integrado em um viver 

humano, que não se restringe a arte, como o senso comum costuma associar. A criatividade 

é um potencial inerente ao homem, e a realização deste potencial uma de suas necessidades: 

“O homem cria, não apenas porque quer, ou porque que gosta, e sim porque precisa”. 

“Criar é, basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo. Em qualquer 

que seja o campo da atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências 

que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de 

modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, 

portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua vez, a de relacionar, 

ordenar, configurar, significar” (OSTROWER, 2009, p. 9). 

 
 

Moreno, psiquiatra romeno criador do teatro espontâneo, psicodrama e sociodrama 

apresenta a criatividade como um dos eixos de sua teoria. Para este autor o homem é dotado 

de espontaneidade, criatividade e sensibilidade desde sua origem, sendo estes recursos 

inatos, os quais favorecem a vida e a criação. O caráter transformador da ação espontânea é 

o que garante ao indivíduo a sua condição de criador, ou seja, é o que permite as 

modificações na sua relação com o mundo (MARTIN, 1997). 
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Outro expoente nas pesquisas sobre criatividade é o psicólogo e educador norte-

americano Paul Torrance, que investigou e propôs medidas de mensuração para criatividade. 

Para Torrance a criatividade é uma capacidade humana que permite a percepção de um 

problema e a geração de novas ideias. O autor ressalta que: 

“O pensamento criativo é um processo de perceber lacunas ou elementos 

faltantes perturbadores; formar ideias ou hipóteses a respeito deles; testar 

essas hipóteses; e comunicar os resultados, possivelmente modificando e 

retestando as hipóteses” (TORRANCE, 1976, p. 34).  

 

Salienta-se que, nos diferentes momentos da evolução do estudo da criatividade, 

percebe-se uma mudança de olhar partindo de uma abordagem individual para uma visão 

sistêmica. Nessa última, o meio no qual os sujeitos estão inseridos e os diferentes contextos, 

família, escola, cultura e sociedade, passam a ser considerados como fundamentais no 

desenvolvimento da criatividade (JACINTO, 2011). 

Especificamente, no contexto educacional, destaca-se a necessidade de desenvolver o 

potencial criativo das pessoas, desde as séries iniciais até o ensino superior, objeto de estudo 

e reflexão de inúmeros autores.  

No entanto, apesar do reconhecimento da criatividade como elemento de 

desenvolvimento pessoal e social, a realidade da prática educativa quotidiana é marcada por 

uma prática estática que pouco ou nada incentiva à criatividade. Encontra-se ainda muitas 

vezes perante uma educação que privilegia a memorização e reprodução de conhecimentos 

(JACINTO, 2011). 

Catani e Oliveira (2000) destacam que o Brasil possui um sistema de ensino superior 

heterogêneo, complexo e diversificado. Alguns autores que vem estudando especificamente 

esse nível de ensino apontam falhas em relação à promoção da criatividade, destacando que, 

excetuando os cursos de artes, há pouca preocupação com o desenvolvimento dessa 

característica (ALENCAR , 2002). 

Esta pesquisa desenvolveu-se na Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 

localizada em Sobral. Este município situa-se ao noroeste do Estado do Ceará, Região 

Nordeste do Brasil; conta com uma população de 197.663 habitantes; ocupa uma área de 

2.122,989 km
2
; possui clima semiárido e dista 238 km da capital do Estado, Fortaleza.  

Apesar de estar em uma das regiões mais pobres do país, no contexto local, Sobral é o 

segundo município mais desenvolvido do Ceará, de acordo com o IDH (Índice de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_municípios_do_Ceará_por_IDH
http://pt.wikipedia.org/wiki/IDH
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Desenvolvimento Humano). O progresso da cidade firmou-se a partir da instalação de 

indústrias, de um vigoroso sistema educacional e de prestação de serviços de saúde. Nesse 

cenário, destaca-se a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), fundada em 1968. De 

maneira específica, esta Instituição de Ensino Superior (IES) exerce efeitos imediatos sobre 

a macrorregião cearense denominada Sobral/Ibiapaba, que congrega 28 municípios, além de 

Sobral, que se constitui seu ponto focal.  A UVA conta com 10.124 estudantes distribuídos 

em 4 campi, 6 Centros, 4 Cursos de Mestrado e 26 Cursos de Graduação na sede de Sobral. 
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1. JUSTIFICAÇÃO DA ESCOLHA DO TEMA 

 

As pesquisas sobre criatividade no contexto educacional têm sido realizadas em sua 

maioria com amostras de professores e alunos do ensino fundamental e em menor escala 

com alunos do ensino médio, observando-se uma carência de pesquisas no âmbito do ensino 

superior. Diálogos informais com professores de vários cursos de graduação apontam uma 

percepção relativamente comum de que os estudantes demonstram certa apatia quando 

desafiados a problematizar e criar. Tais observações, aliadas a necessidade de uma 

compreensão mais profunda do tema contextualizado em uma perspectiva regional 

justificam a realização desta Tese. A relevância do estudo está ancorada na proposição de 

ações que colaborem com o desenvolvimento do potencial criativo de estudantes 

universitários.  
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2. FINALIDADES E OBJETIVOS 

 

A criatividade, como destaca Bahia (2008), encontra-se no âmago dos processos que 

conduzem à atitude inovadora e crítica face ao conhecimento. Uma vez que tais atitudes 

constituem objetivos fundamentais do ensino superior, o papel do educador compreende o 

acolhimento e estímulo de estudantes criativos. A partir dessa reflexão, surgiu a seguinte 

pergunta de partida para esta Tese: O ambiente universitário tem proporcionado o 

desenvolvimento da criatividade dos estudantes? 

Associadas a pergunta principal seguiram-se as indagações: Estudantes universitários 

são criativos? Qual a percepção dos estudantes sobre a criatividade? Como os estudantes 

avaliam sua própria criatividade? Que práticas potencializam e inibem a criatividade na 

universidade? Pode-se desenvolver a criatividade através de um programa específico? 

O objetivo geral desta Tese é analisar e promover a criatividade em estudantes da 

UVA em Sobral. Os objetivos específicos são os seguintes: Conhecer a percepção dos 

estudantes sobre criatividade; Conhecer a autoavaliação dos estudantes sobre sua 

criatividade; Traçar um perfil dos estudantes em relação ao seu potencial criativo; identificar 

fatores que podem inibir e potencializar a criatividade; Propor um Programa de 

Desenvolvimento de Criatividade na universidade. 

No contexto desta pesquisa, são formuladas as seguintes hipóteses (H): 

H
1
 O ambiente da universidade não tem proporcionado o desenvolvimento da 

criatividade dos alunos. 

H
2
 Estudantes que participam de atividades de pesquisa tem criatividade diferenciada 

daqueles que não participam deste tipo de ação. 

 H
3
 Estudantes universitários tem uma percepção limitada sobre criatividade.  

H
4
  Estudantes universitários se autoavaliam como pouco criativos. 

H
5 

Desenvolver um programa de criatividade pode interferir positivamente na 

criatividade dos estudantes. 

H
6
 Estudantes que participaram do programa de criatividade consideram-se mais 

criativos ao final deste. 
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3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Este estudo, como qualquer investigação do gênero, apresentou algumas limitações. 

Em relação aos sujeitos selecionados para compor o universo pesquisado delimitou-

se uma amostra de dois grupos de estudantes que possivelmente apresentassem criatividade 

diferenciada, no caso, o recorte utilizado foi a participação em programas de pesquisa. 

Outras atividades que também incluem expressões criativas como projetos de extensão e 

atividades culturais não foram incluídas, o que limitou a investigação do construto 

criatividade na UVA. O número dos sujeitos envolvidos não pode ser determinado a priori, 

pois envolveu a inscrição voluntária dos participantes. Dessa forma chegou-se ao número de 

30 indivíduos a partir da adesão as Oficinas nas quais foram ofertadas 40 vagas. 

Na avalição da criatividade utilizou-se o Teste Figurativo de Torrance, a medida de 

criatividade mais utilizada e mais estudada em todo o mundo, apresentando os estudos de 

validação mais consistentes. As vantagens do Teste de Torrance são, entre outras: a relação 

verificada entre o desempenho no teste e os desempenhos criativos na vida real; o fato de 

poder ser utilizado em termos educacionais para todos, não só em termos de Alta 

Criatividade, a facilidade de sua administração que pode ser feita em grupo. Como todo teste 

psicométrico, contudo, apresenta resultados que não podem ser considerados definitivos; e 

são passíveis de sofrer interferência de diversas variáveis. No caso desta Tese, alguns 

indivíduos expressaram que dispunham de pouco tempo para realização da segunda 

aplicação do Teste, por dependerem de transporte para seu deslocamento. 

De um modo geral, pesquisas de cunho qualitativo fornecem dados muito 

significativos, mas, também difíceis de analisar. Uma limitação observada se refere à 

dificuldade de registro. Nesta pesquisa- ação aconteceram duas Oficinas com oitenta horas 

duração no total, onde se desenvolveram 28 exercícios diferentes. O registro em Diário de 

Campo, feito a partir de relatos orais e métodos audiovisuais, apresentou algumas falhas no 

que se refere à perda de informações, devido a má qualidade de áudio, invalidação de 

arquivos e lacunas em anotações. 
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4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

Esta pesquisa foi estruturada em duas partes interdependentes: a primeira é dedicada 

a contextualização do estudo e ao enquadramento teórico (Capítulos I e II); a segunda à 

descrição da Pesquisa de Campo (Capítulo III, IV, V).  

O Capítulo I descreve os conceitos de criatividade, destacando sua importância e 

principais teorias associadas a esse conceito além de apresentar características da pessoa e 

do processo criativo. 

O Capitulo II discorre sobre a educação criativa, explanando sobre a inserção da 

criatividade no contexto educacional, dando ênfase ao ensino superior no Brasil, sua 

evolução e perspectivas atuais, incluindo a pesquisa científica como parte integrante do tripé 

ensino-pesquisa-extensão. 

O Capitulo III é dedicado à metodologia, onde se descreve o tipo da pesquisa, os 

sujeitos, o período e locus da pesquisa de campo, a recolha de dados, as técnicas de análise 

de dados e os aspectos éticos observados.  

O Capítulo IV, composto pelos resultados da pesquisa, foi organizado em dois itens 

que descrevem o processo de construção das Oficinas, que constituiram a ação proposta na 

Tese;  e os dados coletados a partir de sua realização. Neste segundo item, os resultados 

estão apresentados a partir dos dois grupos de sujeitos abordados (G1 e G2), devidamente 

descritos, analisados e discutidos.  

O Capítulo V é destinado à conclusão da pesquisa e apresenta em síntese a análise 

dos resultados e suas significações. 

Completando a estrutura da Tese encontram-se as Referências Bibiográficas, que 

trata-se de um levantamento de autores significativos em relação a temática criativiadde e 

educação. 

Nos Anexos seguem documentos elaborados para realização da Tese, como o 

formulário sobre criatividade aplicado e o roteiro das atividades realizadas, além de registros 

de imagens de exercícios considerados essenciais para compreensão da pesquisa. 
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CONCLUSÃO 

 

Nesta Introdução objetivou-se apresentar o desenho da Tese, expor sua justificativa, 

que se alinha a concepção de suas finalidades e objetivos, bem como as limitações deste 

estudo. 

A estrutura desta dissertação permite que o leitor tenha uma visão geral e encadeada 

da temática abordada, que se incia com a apresentação de conceitos essenciais para 

compreensão da criatividade abordados nos capítulos de revisão de literatura; tem 

seguimento com a explicação da metodologia adotada para atingir os objetivos propostos; 

promove uma uma imersão no universo pesquisado nos resultados, e por fim expõe 

conclusões e perpectivas futuras do estudo. 

O referido desenho mostrou-se adequado para o desenvolvimento desta Tese, que, a 

despeito de suas limitações, abrangeu a analise e promoção da criatividade dos estudantes da 

UVA. 
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CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

  



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

22 

 

INTRODUÇÃO 

 

“O problema não é inventar. É ser inventado, dia após dia, e 

nunca ficar pronta a nossa edição convincente”                                                                                             

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE). 

 
 

  

Este capítulo, subdividido em dois itens, aborda o referencial teórico que, nesta Tese, 

serviu como base para a compreensão do que é criatividade.  

A criatividade tem sido objeto de reflexão e estudos de vários autores, com variadas 

perspectivas e abordagens. Como um conceito complexo, inserido em um contexto social e 

histórico, as definições de criatividade foram sendo construídas e modificadas ao longo do 

tempo. É importante conhecer algumas dessas definições e aspectos correlatos, caminhar na 

estrada de alguns autores, no sentido de avançar na apreensão de tema tão instigante e atual.  

No primeiro item, para seguir esse itinerário utilizou-se uma metáfora partir da qual 

se apresentou um conceito geral de criatividade. Em seguida, as premissas específicas desse 

conceito foram detalhadas à luz da literatura pertinente. 

No segundo item abordou-se o ser criativo, mostrando segundo alguns autores 

características das pessoas criativas. 
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1. NOS CAMINHOS DA CRIATIVIDADE 

1.1 Criatividade: uma metáfora e múltiplos aspectos de uma definição 

 

A caatinga é um bioma que ocupa grande parte do Nordeste brasileiro. O termo 

caatinga que dizer “mata branca”, pois na estação seca a vegetação tem um aspecto branco 

ou prateado, devido ao fato de que a maioria das plantas perdem as folhas e muitas têm 

casca clara e reluzente.  

O clima nessa região é semiárido, com duas estações distintas: a estação chuvosa, 

chamada inverno, com chuvas irregulares, torrenciais e de pouca duração; e a época seca, 

chamada verão, quase sem chuvas. Ocorrem com certa regularidade as “secas”, ou seja, anos 

com quantidades de chuva muito baixas. 

Com essas condições, as plantas da caatinga apresentam propriedades diversas que 

lhes permitem sobreviver, como a perda das folhas no verão. Inúmeras espécies passam esse 

processo entre elas o Cumaru, árvore de copa alta, caule reto e casca lisa. Suas flores são 

branco-amareladas, miúdas e muito aromáticas. É belo ver sua copa verde a sombrear os 

terreiros das casas sertanejas.  

Mas quando a estação seca chega o cenário se modifica completamente, pois o 

Cumaru fica sem folhas. A visão do tronco cinza poderia levar um viajante incauto a pensar 

que se trata de uma árvore morta. De fato toda a paisagem da caatinga seca, cheia de 

espinhos, árida, inspira uma dor, parece que grita, como se estivesse sendo abandonada pela 

vida. Mas, capricho da natureza, nas primeiras chuvas, a paisagem muda, tudo se transforma 

e se faz de novo verde e vida. A alegria está de volta, o passaredo canta mais, as flores e 

frutos se mostram enchendo de perfumes e cores o sertão. O Cumaru “morto” vive a cada 

estação.  

A criatividade é como uma árvore da caatinga. Para captar sua essência é necessário 

um olhar amplo, pois sua natureza é complexa. Quem olha só a árvore quando seca ou 

apenas a árvore quando verde, enxerga apenas uma face da sua realidade, que é dinâmica e 

plural; pois faz parte da sua essência a transformação; a inovação, a adaptação, o 

desenvolvimento e a relação com o ambiente. Essa visão geral da criatividade envolve 

quatro premissas citadas por vários autores, que foram descritas a seguir. 
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1.1.1 A criatividade como um fenômeno multidimensional. 

 

Inicia-se embasando essa premissa o interessante trabalho teórico da artista plástica 

brasileira, de origem polonesa, Fayga Ostrower (1920-2001). Em obra 

intitulada “Criatividade e processos de criação”, a autora trata o problema da criatividade 

como um ponto central da experiência vital do ser humano.  

Em uma visão holística, Ostrower (2009) afirma que o criar pode ser visto num 

sentido global, como um agir integrado em um viver humano, que não se restringe a arte, 

pois “viver e criar se interligam”. A criatividade é um potencial inerente ao homem, e a 

realização deste potencial uma de suas necessidades: 

“Impelido como ser consciente a compreender a vida, o homem é impelido 

a formar. Ele precisa orientar-se, ordenando os fenômenos e avaliando os 

sentidos das formas ordenadas; precisa comunicar-se com outros seres 

humanos, novamente através de formas ordenadas. Trata-se pois de 

possibilidades, potencialidades do homem que se convertem em 

necessidades existenciais. O homem cria, não apenas porque quer, ou 

porque que gosta, e sim porque precisa” (OSTROWER, 2009, p.10). 

 

Esta autora enfatiza que a criatividade e os processos de criação são estados e 

comportamentos naturais da humanidade, “a criatividade implica uma força crescente; ela se 

abastece nos próprios processos através dos quais se realiza”. A finalidade da criação é 

ampliar a experiência de vitalidade. 

“Criar não representa um relaxamento ou esvaziamento pessoal, nem uma 

substituição imaginativa da realidade; criar representa uma intensificação 

do viver, um vivenciar-se no fazer; e, em vez de substituir a realidade; é a 

realidade; uma realidade nova que adquire dimensões novas pelo fato de 

nos articularmos, em nós e perante nós mesmos em níveis de consciência 

mais elevados e complexos. Somos nós a realidade nova. Daí o sentimento 

do essencial e necessário no criar, um sentimento de um crescimento 

interior, em que nos ampliamos em nossa abertura para vida” (idem, p. 28). 

 

Ainda segundo Ostrower (2009) um aspecto relevante da criatividade humana é a 

percepção de si mesmo. Essa percepção consciente é uma premissa da criação, pois além de 

resolver situações imediatas que se apresentam a ele, o homem é capaz e a elas antecipar-se 

mentalmente e forma ainda mais significativa tem a capacidade de antevê certos problemas. 

No mundo atual, contudo, esse estado natural do ser humano foi ofuscado por um estado de 

alienação, que o afasta de sua sensibilidade e de suas possibilidades de criação.  

http://www.buscape.com.br/criatividade-e-processos-de-criacao-ostrower-fayga-8532605532.html#precos
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“Há muito o ser humano vive alienado de si mesmo. As riquezas materiais, 

os conhecimentos sobre o mundo e os meios técnicos de que hoje se 

dispõe, em pouco alteraram essa condição humana. Ao contrário, o homem 

contemporâneo, colocado diante das múltiplas funções que deve exercer, 

pressionado por múltiplas exigências, bombardeado por um fluxo 

ininterrupto de informações contraditórias, em aceleração crescente que 

quase ultrapassa o ritmo orgânico da sua vida, em vez de se integrar como 

ser individual e ser social, sofre um processo de desintegração. Aliena-se 

de si, do seu trabalho, de suas possibilidades de criar e de realizar em sua 

vida conteúdos mais humanos” (idem, p.6). 

Outro autor que compreende a criatividade como potencial humano é o psiquiatra 

romeno Jacob Levy Moreno (1889-1974). Moreno iniciou seus trabalhos na década de 20 do 

século XX em Viena e depois migrou para os Estados Unidos da América, onde foi pioneiro 

no estudo dos grupos. Fundou e sistematizou o Teatro Espontâneo, o Psicodrama, o 

Sociodrama e a Psicoterapia de Grupo.  

Este autor refere-se ao ser humano como um ser cósmico, não limitado aos domínios 

psicológicos, sociais ou biológicos da vida. Para Moreno, o homem é dotado de 

espontaneidade, criatividade e sensibilidade desde sua origem, sendo estes recursos inatos, 

os quais favorecem a vida e a criação (GOMES, NATION, & AMATO, 2005). 

A noção de criatividade aparece nas primeiras obras do autor, junto com a ideia de 

criação e em obras subsequentes no sentido de progresso, evolução, crescimento, invenção, 

arte e tudo que suponha inovação ou desenvolvimento. A criatividade com referência ao 

homem lhe confere um sentido de vitalismo (MARTIN, 1997). 

Moreno defende que o homem é por natureza espontâneo e criador e que adoece 

quando não pode utilizar esses dons naturais. A possibilidade de modificar uma dada 

situação implica em criar, e a criatividade é indissociável da espontaneidade, que permite 

que o potencial criativo se atualize e se manifeste. 

De fato, o conceito de espontaneidade e criatividade é um dos eixos da teoria de 

Moreno, aparecendo permanentemente juntos em sua obra, implicando-se mutuamente, 

“sem criatividade a espontaneidade do universo tornar-se-ia vazia; sem espontaneidade a 

criatividade do universo se limitaria a um ideal sem eficácia e sem vida”. Moreno explica 

que a espontaneidade é um catalizador que age como intermediário e desencadeia a 

criatividade, que por sua vez, origina produtos, as conservas culturais. O caráter 

transformador da ação espontânea é o que garante ao indivíduo a sua condição de criador, ou 

seja, é o que permite as modificações na sua relação com o mundo (MARTIN, 1997). 

Carl Rogers (1902-1987) psicólogo norte americano, que desenvolveu na psicologia 
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uma Abordagem Centrada na Pessoa, em sua obra “Tornar-se humano” dedicou um ensaio 

sobre a questão da criatividade. 

 A criatividade, para Rogers (2009), responde a uma tendência natural dos potenciais 

humanos. A obliteração, em forma de resistência, ao movimento criador natural reflete a 

inércia dos corpos, ou seja, o silêncio fúnebre da vida humana, a morte do indivíduo. Uma 

pessoa é criativa na medida em que realiza suas potencialidades como ser humano; para 

Rogers “o indivíduo cria primariamente porque isso o satisfaz, porque esse comportamento é 

sentido como auto-realização”.  

“Com isto quero indicar a tendência diretriz, evidente em toda vida 

orgânica e humana, de se expandir, de se estender, de se desenvolver e 

amadurecer — a tendência para exprimir e para pôr em ação todas as 

capacidades do organismo ou do eu. Essa tendência pode estar 

profundamente enterrada debaixo das camadas psicológicas defensivas; 

pode esconder-se por trás de fachadas elaboradas que negam a sua 

existência; (...) Essa tendência existe em todos os indivíduos e está apenas 

à espera das condições adequadas para se exprimir e se manifestar. É esta 

tendência a motivação primária da criatividade quando o organismo forma 

novas relações com o ambiente num esforço para ser mais plenamente ele 

próprio” (ROGERS, 2009, pp. 406, 407). 

 

De forma semelhante, Sakamoto (2000) vê a criatividade como expressão de um 

potencial humano de realização. 

“Através da criatividade, o ser humano realiza a construção de seu destino 

e do próprio mundo. Devemos acrescentar a isto, que através da atividade 

criativa, os seres humanos alcançam uma consciência sobre suas 

potencialidades, desvendam a condição genuína de sua liberdade pessoal e 

edificam sua autonomia, uma vez que através da criatividade, o homem 

existe e evolui, se expressa e, modela parcelas de realidade do universo das 

infinitas possibilidades humanas”  (SAKAMOTO, 2000, p.52) 

 

Além de ser um potencial inerente ao ser humano a criatividade possui características 

de um fenômeno multidimensional, que se relaciona com muitos fenômenos individuais e 

coletivos e decorre de múltiplas interligações de saberes.  

 Por sua vez Gardner (2007) aponta que as primeiras visões de criatividade 

enfatizavam o papel do divino ou da causalidade, ressaltando que até recentemente, a 

criatividade era vista como um traço peculiar de determinados indivíduos. Nos últimos anos, 

contudo, reconheceu-se uma variedade de empreendimentos criativos relativamente 

independentes, em que a habilidade em uma variedade não implica em habilidades em 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

27 

 

outras, ou seja, uma pessoa criativa em um domínio pode não ser criativa em outro. 

Portanto, para Gardner, a criatividade não está somente na ideia, no processo ou na 

habilidade do artista, nem no domínio de prática e tampouco no grupo de juízes, mas sim 

numa interação entre todas essas dimensões. 

Bahia (2007) lembra que as abordagens sistémicas compreendem uma visão 

multifacetada, onde são incluídos os vários fatores envolvidos na criatividade. Estas 

abordagens permitem uma compreensão mais holística daquilo que é a criatividade. 

Wechsler (1998) conceitua a criatividade em uma abordagem ampla, onde são 

necessários diversos tipos de interações para que seja completada de forma harmônica para o 

indivíduo e para a sociedade. Neste sentido, devem ser consideradas todas as possíveis 

combinações entre habilidades cognitivas; características de personalidade e elementos 

ambientais.  A combinação harmônica destas variáveis permitiria alcançar a auto-realização, 

considerando aspectos pessoais, profissionais e mesmo transcendentais do desenvolvimento 

humano. 

Davi, Nakano, Moraes e Primi (2011) contribuem para compreensão da criatividade 

como fenômeno multidimensional ao ressaltar que em seu processo de evolução, o conceito 

de criatividade afastou-se progressivamente da ênfase dada à estética e a descoberta, para 

envolver também os conceitos de ética, relevância, eficácia, competitividade e inovação. 

Para compreender o fenômeno criativo e seus significados teriam surgido diferentes 

abordagens investigando: a pessoa, o processo, o produto e o ambiente criativos. 

Alencar (2007b, p.159) sintetiza a visão multidimensional, interativa e complexa da 

criatividade quando afirma que: “Vários dos atributos pessoais, incluindo atitudes, valores, 

interesses, motivações e traços de personalidade, que predispõem o indivíduo a pensar de 

uma forma independente, flexível e imaginativa, são desenvolvidos e modelados ao longo da 

vida, sofrendo influência de distintos ambientes em que o indivíduo foi socializado”. 

1.1.2 A criatividade associada ao compreender/fazer algo novo 

 

Segundo Ostrower (2009) desde as primeiras culturas, o homem é um ser formador, 

capaz de estabelecer relacionamentos entre os eventos que ocorrem ao redor e dentro dele. O 

autor refere que 
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“Criar é, basicamente, formar. É poder dar forma a algo novo. Em qualquer 

que seja o campo da atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas coerências 

que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de 

modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, 

portanto, a capacidade de compreender; e esta por sua vez, a de relacionar, 

ordenar, configurar, significar” (OSTROWER, 2009, p. 9). 
 

Para esta autora, todos os processos de criação, representam, na origem, tentativas de 

estruturação, de experimentação e controle, processos produtivos onde o homem se 

descobre, onde ele próprio se articula à medida que passa a identificar-se com a matéria. 

Esse é um aspecto que fascina na criação: ao fazer, ao configurar, o próprio homem se 

configura. O mesmo refere que 

“Quando vemos uma jarra de argila produzida há cinco mil anos por algum 

artesão anônimo, algum homem cujas contingências de vida 

desconhecemos e cujas valorizações dificilmente podemos imaginar, 

percebemos o quanto esse homem, com um propósito bem definido de 

atender certa finalidade prática, talvez a de guardar água e óleo, em 

moldando a terra, moldou a si próprio (...) Dando forma à argila, ele deu 

forma a fluidez fugidia de seu próprio existir, capturou-o e configurou-o. 

Estruturando a matéria, também dentro de si ele se estruturou. Criando, ele 

se recriou” (OSTROWER, 2009, p 53)  

 

Nesse mesmo sentido, Bahia (2008, p. 53) afirma que:  

“A criatividade pode ser perspectivada como a capacidade de superação do 

que já existe e a criação do novo, ambas consideradas uma constante da 

essência humana que remete para construção e reconstrução 

inevitavelmente criativa do passado, para a interpretação do presente e a 

forçosa reflexão sobre o futuro pessoal, cultural e social”. 

 

Bohm (2011, p.7) em suas considerações sobre a criatividade enfatiza que 

independente da área de atuação, um cientista, um artista, um compositor, um arquiteto, 

buscam a descoberta de algo novo; ou seja, todos tem a necessidade “de descobrir e criar 

algo inteiro e completo, belo e harmonioso”. Segundo o autor “Alguma forma de 

criatividade pode ser possível em quase todas as áreas e está sempre fundamentada na 

percepção sensível do que é novo e diferente do que é inferido por conhecimento prévio” 

(ibidem). 

Para Peleas (2010, p. 7) “criar seria o ato de estabelecer uma nova existência, 

comprometida com a originalidade do fenômeno. E criador torna-se o ser capaz de gerar o 

novo, o autor, que produz a forma, institui, inventa, faz nascer o novo”. 
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Na busca de uma definição consensual de criatividade, Lubart (2007, p.16) propõe a 

seguinte: “Criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo 

nova e adaptada ao contexto que ela se manifesta. (...) Essa produção pode ser, por exemplo, 

uma ideia, uma composição musical ou ainda uma mensagem publicitária”.  

Torres-Oliveira (2011) ao citar vários conceitos de criatividade, destaca a ideia de 

que esta é um processo que resulta em um novo produto, bem ou serviço, aceito como útil, 

satisfatório ou valoroso para sociedade. Percebe-se nas definições de criatividade a presença 

de um denominador comum que é o caráter inédito do produto criativo, podendo essa 

novidade resultar de novas soluções ou soluções conjugadas diferentemente diante do que é 

conhecido. 

Nesse mesmo sentido, Jacinto (2011) revela alguns pontos de concordância entre os 

vários olhares sobre a criatividade, vista como um processo determinado pela sociedade que 

requer a aplicação de aprendizagens anteriores em novas formas de olhar o mundo; e como a 

capacidade de produzir um trabalho que seja novo, original ou inesperado, apropriado, útil 

ou adaptativo. 
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1.1.3 A criatividade relacionada à resolução de situações problemas 

 

Para alguns importantes autores que contribuíram para os estudos da criatividade, a 

capacidade criadora está relacionada diretamente a resolução de problemas, e por isso é tão 

necessária à sociedade. 

O psicólogo norte-americano Joy Paul Guiford (1897-1987) fez estudos e formulou 

um modelo de estrutura de inteligência. Em 1950 publicou obra e proferiu conferencias 

sobre criatividade dando relevante contribuição ao estudo desse tema. Guilford associa a 

criatividade a “criar algo novo”, afirmando que a criatividade, num sentido restrito, diz 

respeito às habilidades, que são características dos indivíduos criadores, como fluência, 

flexibilidade, originalidade e pensamento divergente (PELAES, 2010). 

A criatividade para Guilford (1950) está associada ao pensamento divergente e este 

por sua vez, a capacidade de produzir várias respostas para um problema.  

“As capacidades produtivas são de duas espécies, convergentes e 

divergentes. A primeira é acionada pelo pensamento que se move empós de 

uma resposta determinada ou convencional. A segunda, pelo pensamento 

que se move em várias direções em busca de uma dada resposta. Podemos 

concluir, pois, que o pensamento convergente ocorre onde se oferece o 

problema, onde há um método padrão para resolvê-lo, conhecido do 

pensador, e onde se pode garantir uma solução dentro de um número finito 

de passos. O pensamento divergente tende a ocorrer onde o problema ainda 

está por descobrir e onde não existe ainda meio assentado de resolvê-lo. O 

pensamento convergente implica uma única solução correta, ao passo que o 

divergente pode produzir uma gama de soluções apropriadas” 

(GUILFORD, 1950, apud KNELLER, 1999, p. 53). 
 

 

O pensamento convergente é mais o mais comum, mais habitual, de caráter lógico-

dedutivo, centrado na produção de uma solução única para um problema. No pensamento 

divergente privilegia-se a imaginação, a intuição, a liberdade de experimentar várias 

soluções. É o menos comum e o mais original, fluente e criativo. (ROCHA & NEIVAS, 

2013).  

De forma semelhante, o psicólogo Edward de Bono, associa a criatividade ao 

“pensamento lateral” em contrapartida ao “pensamento vertical”, que seria mais lógico. 

Segundo esse autor o pensamento vertical é seletivo, retilíneo, seleciona um caminho a 

seguir escolhendo a abordagem mais promissora; é analítico, sequencial, existe a 

necessidade de estar certo em todos os passos; é concentrando, excluindo o que é 

irrelevante; estabelece categorias, classificações e rótulos fixos; vai pelo caminho mais 
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provável. O pensamento lateral é criativo, gera o máximo de alternativas; pode dar saltos, 

sem seguir todos os passos para chegar à conclusão correta, acolhe intromissões aleatórias, 

provoca mudança nas categorias, classificações e nos rótulos; explora caminhos menos 

prováveis (MANO & ZAGALO, 2009). 

Wechsler (2004) comenta que Guilford (1950) propôs o pensamento divergente 

como parte de um modelo teórico de estrutura de pensamento, composto de 120 habilidades. 

As capacidades cognitivas de fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração seriam os 

componentes principais deste tipo de pensamento. Estas características foram usadas na 

avaliação da criatividade através de testes psicométricos e tiveram grande influência nos 

trabalhos posteriores de outros autores. 

Essas capacidades criativas estão diretamente ligadas à resolução de problemas. A 

Fluência é capacidade de produzir grande número de ideias e soluções para um problema; a 

Flexibilidade é a habilidade de olhar um problema sob diferentes ângulos e mudar os tipos 

de propostas para solucioná-lo; a Originalidade é a habilidade de propor soluções incomuns 

ou fora dos padrões, de desenvolver soluções potenciais que outras pessoas não conseguiram 

pensar e a Elaboração consiste no detalhamento ou enriquecimento de ideias, que envolve a 

capacidade de planejamento e organização, essenciais na solução criativa de problemas 

(WECHSLER, 2002). 

Outro autor reconhecido por suas pesquisas sobre criatividade, Paul Torrance (1915-

2003), criador do Teste de Pensamento Criativo de Torrance (TTCT), associa a criatividade 

à percepção e resolução de um problema. Para Torrance:  

“Criatividade é o processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, 

lacunas, elementos ausentes ou desarmonias na informação; identificar as 

dificuldades, procurar soluções, fazendo adivinhações ou formulando 

hipóteses sobre as deficiências; testas e retestar essa hipóteses, 

possivelmente modifica-las e retestá-las novamente; e finalmente 

comunicar os resultados encontrados.” (TORRANCE, 1965, p.8, apud 

WECHSLER, 2002, p.1) 

 

Segundo Bahia (2008) apesar da impossibilidade de capturar as múltiplas dimensões 

da criatividade, Torrance avançou com uma sistematização dos processos mais relevantes 

envolvidos na criatividade: a experimentação de dificuldades na apreensão do 

conhecimento, a formulação de hipóteses acerca dessas inconsistências, a avaliação e 

testagem das possíveis soluções, a revisão de cada uma das soluções e, por fim, a comuni-

cação dos resultados. 
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 Lubart (2007) também ressalta que a capacidade de identificar e definir um problema 

são importantes para criatividade. O autor afirma que: 

“É necessário detectar uma lacuna no estado atual do conhecimento, a 

necessidade de um novo resultado, uma deficiência no procedimento. Os 

problemas são muitas vezes apresentado explicitamente (...) porem a maior 

parte dos problemas importantes não são tão evidentes ou são 

eficientemente ignorados por inúmeras pessoas (Brown, 1989). A 

capacidade para solucionar os problemas pode se manifestar na forma de 

colocar as questões ou na maneira como as coisas poderiam ser no ideal, 

comparando este ideal à situação atual” (LUBART, 2007, p.22) 
 

 Para Moreno a criatividade tem relação intrínseca com a espontaneidade. O conceito 

de espontaneidade refere-se à capacidade humana de dar respostas adequadas a situações 

novas ou conhecidas; criando uma resposta inédita e que transforme as situações 

preestabelecidas, caracterizando-se por uma superação de respostas insatisfatórias para 

adequadas. A noção de criatividade advém desse conceito, uma vez que a possibilidade de 

modificar uma dada situação envolve a capacidade humana de criar (GONÇALVES, 

WOLFF, & ALMEIDA, 1988) 

 

 

 

1.1.4 A criatividade influenciada pelo ambiente  

 

A partir da compreensão da criatividade como dimensão transversalmente humana, 

considera-se o valor que o ambiente ou contexto assume em sua expansão. 

Alencar e Fleith (2003) destacam que a partir dos anos oitenta (século XX), novas 

contribuições teóricas surgiram, englobando distintos componentes considerados necessários 

para a ocorrência e desenvolvimento da criatividade, entre eles os fatores sociais, culturais e 

históricos. Sob essa perspectiva, a produção criativa não pode ser atribuída exclusivamente a 

um conjunto de habilidades e traços de personalidade do criador, mas também sofre a 

influência de elementos do ambiente onde esse indivíduo se encontra inserido. Para as 

autoras: 

“A fim de se obter uma visão mais ampla do fenômeno criatividade, 

devemos levar em consideração a interação entre características individuais 

e ambientais, as rápidas transformações na sociedade, que estabelecem 

novos paradigmas e demandam soluções mais adequadas aos desafios que 

surgem” (ALENCAR & FLEITH, 2003, p. 7) 

Jacinto (2011) salienta que nos diferentes momentos da evolução do estudo da 

criatividade, percebe-se uma mudança do olhar sobre a criatividade de uma abordagem 
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individual para uma visão sistêmica. Destaca-se o autor Mihaly Csikszentmihalyi que 

desenvolveu a teoria das perspectivas sistêmicas como uma proposta integrativa dos vários 

fatores que considera importantes no processo criativo do indivíduo; que seria resultado das 

características pessoais e socioculturais.  

Csikszentmihalyi (1996) citado por Gardner (2007) coloca que a criatividade nunca é 

simplesmente a realização de um indivíduo solitário ou de um pequeno grupo, sendo 

decorrente da interação de três elementos: o indivíduo, que cria em seu campo de atuação ou 

prática; a esfera cultural, onde o indivíduo trabalha com seus modelos e prescrições; e por 

fim o campo social, que julga o mérito do indivíduo. A criatividade ocorre quando um 

produto individual e coletivo gerado em uma determinada esfera é reconhecido como 

inovador no campo em questão.  

Segundo Rogers (2009) o processo criativo incorpora uma relação primorosa entre a 

singularidade do indivíduo e as circunstancias externas de sua vida. Compreende-se 

criatividade ou ato criativo como o possível advento da liberdade experiencial, da expressão 

de vida livremente criadora, que advém de uma abertura interna significativamente 

permeável, que pode favorecer o desenvolvimento de um individuo mais pleno 

existencialmente. Somente uma atitude relacional integrativa e original responde como 

imperativa adaptação. 

Peleas (2010) comenta que a perspectiva de Rogers, há a inclusão do contexto, como 

participante do processo criador, migrando a concepção do ambiente como universo inatista 

das aptidões, para um processo criador que é influenciado pelas correlações estabelecidas 

com o meio, em que o indivíduo, potencialmente criativo, está inserido. 

Para Ostrower (2009, p.5) a criatividade “depende de uma integração do ser 

consciente, sensível e cultural. Como ser consciente, o homem se interroga, se percebe e 

interpreta os fenômenos. A sensibilidade, patrimônio de todos os seres, é a porta de entrada 

das sensações, a abertura ao mundo”. A parte da sensibilidade que chega ao consciente 

transforma-se em percepção, que delimita o que se é capaz de sentir e compreender.  

 

A cultura orienta o ser sensível e o ser consciente. Assim, a autora afirma que: “A 

natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se desenvolve 

em uma realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais se moldam os 

próprios valores de vida”. 
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Entre os estudos que objetivam investigar que variáveis do contexto social, histórico 

e cultural interferem na produção criativa e que condições favorecem a expressão do 

comportamento criativo estão de Amabile (1996). Esta autora produziu um modelo que 

inclui características cognitivas, sociais, individuais e motivacionais no processo criativo. 

Este modelo de criatividade considera três grandes componentes, que aparecem como 

fatores essenciais para o desenvolvimento de produtos criativos: capacidades e 

conhecimento num dado domínio, competências criativas relevantes e motivação intrínseca 

para a tarefa (JACINTO, 2011). 

Segundo Fleith e Alencar (2008, p. 53) a importância do ambiente no 

desenvolvimento da criatividade tem sido reconhecida por pesquisadores da área, entre os 

quais Simonton (2002) que explica que a “produção criativa é afetada tanto pelos fatores do 

contexto social, político, econômico, cultural e histórico quanto pelos aspectos 

intrapessoais.”  

O ambiente também é citado no modelo de criatividade de Sternberg e Lubart 

(1995), que inclui seis tipos de recursos necessários à criatividade: inteligência; estilos 

cognitivos; conhecimento; personalidade; motivação e contexto ambiental. Ressalta-se que o 

ambiente avalia a criatividade através do julgamento social. Destaca-se ainda que contexto 

cultural, além de agir sobre a concepção e o nível da atividade criativa, interfere também 

sobre as formas que vai tomar a expressão criativa em cada área (LUBART, 2007). 

 Alencar e Fleith (2003), ao analisarem a teoria de Sternberg e Lubart destacam que o 

contexto ambiental afeta a produção criativa de três maneiras distintas: grau em que 

favorece a geração de novas ideias; extensão em que encoraja e dá o suporte necessário ao 

desenvolvimento das ideias criativas, possibilitando a geração de produtos tangíveis; e 

avaliação que é feita do produto criativo. 

Outro aspecto da criatividade que foi discutido por vários estudiosos é que ela pode 

ser desenvolvida. Discorrendo sobre este tema, Rogers (2009) identificou algumas 

condições para o desenvolvimento da criatividade. São elas: a segurança psicológica, que 

envolve a aceitação do indivíduo como um valor incondicional; um clima em que a 

avaliação exterior esteja ausente, uma compreensão empática do indivíduo; e a liberdade 

psicológica, que permite ao indivíduo uma completa liberdade da expressão simbólica. Este 

autor afirma que:  

“Devido à própria natureza das condições interiores da criatividade, é claro 

que não se pode forçar, mas sim possibilitar- lhes a emergência. O lavrador 

não pode fazer nascer a planta da semente; pode unicamente fornecer-lhe 

as condições de alimentação que permitem à semente germinar e 
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desenvolver todas as suas potencialidades. O mesmo se passa com a 

criatividade” (ROGERS, 2009, p. 415). 

 

Wechsler (2002) ressalta que Torrance em sua conceituação de criatividade proposta 

por ampliou sua compreensão, ao indicar tratar-se de um fenômeno possível de ser 

identificado e desenvolvido em todas as pessoas.  

Torrance (1976) destaca que há várias razões para que os educadores se interessem 

em avaliar e orientar o crescimento da criatividade. O pensamento criativo é importante para 

que os estudantes tenham saúde mental; possam ser pessoas plenamente ativas; possam se 

realizar educacionalmente; acertem na sua vocação e sejam capazes de prestar contribuições 

úteis à sociedade.  

Alencar (2009) afirma que dados acumulados em pesquisas nas últimas décadas 

mostram que todo ser humano é criativo e que os poderes da mente humana, ainda pouco 

explorada, são ilimitados. Para o desenvolvimento da criatividade, a autora destaca três 

aspectos: a preparação do indivíduo, incluindo bagagem de conhecimento, esforço, trabalho, 

persistência; características do ambiente social, como o grau de reconhecimento e a 

aceitação do novo; e o uso de técnicas adequadas que tem um efeito positivo independente 

do grau de criatividade do indivíduo. 

Lubart (2007) referindo à possibilidade de desenvolver a criatividade afirma que um 

programa de treinamento para que seja completo deve ter por objetivo melhorar todos os 

componentes cognitivos e não cognitivos da criatividade. Outro modo de desenvolver a 

criatividade seria: 

“Provocar as pessoas a melhor utilizar seus próprios recursos. Os 

indivíduos podem aprender a evocar alguns aspectos no curso de uma fase 

da criação e para outros componentes numa fase seguinte. Em certos casos, 

a performance criativa pode ser, dessa maneira, melhorada, adaptando a 

pessoa à tarefa, a fim de otimizar a adequação entre o perfil de um 

indivíduo e os fatores especialmente requisitados para essa tarefa” 

(LUBART, 2007, p. 178). 

 

 

Nakano (2011) comenta que a crença de que a criatividade representa um conjunto 

de aptidões que podem ser aprendidas ou desenvolvidas, por meio do ensino e da prática, 

tem gerado a criação e aplicação de programas e estratégias orientadas a favorecer o 

pensamento criativo. A autora destaca que  
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“Muitos pesquisadores acreditam que a criatividade está presente em todas 

as pessoas, ao menos enquanto potencial, podendo emergir 

espontaneamente desde que não seja inibida ou bloqueada (Cropley, 1999). 

Novaes (1972) afirma que, sem dúvida, a criatividade pode ser desenvolvi-

da, desde que se reforcem as funções envolvidas e se consiga uma melhor 

utilização dos recursos individuais” (NAKANO, 2011, p.312). 

 

 

Alencar (2007) relata a construção de um modelo para desenvolvimento da 

criatividade. Este modelo contempla diferentes aspectos como:  

 

“Habilidades de pensamento criativo – fluência, flexibilidade, 

originalidade; atributos de personalidade que favorecem a expressão da 

capacidade de criar – iniciativa, independência, autoconfiança, 

persistência, flexibilidade, entre outros; e promoção de um clima 

psicológico que reflita valores fortes de apoio à criatividade que se traduz 

nos seguintes princípios: confiança na capacidade e competência de cada 

pessoa, provisão de incentivos à produção criativa, implementação de 

atividades que ofereçam desafios e oportunidades de atuação criativa” 

(ALENCAR, 2007, p. 46). 

 

 

Bahia (2008) chama a atenção para o fato de que, se todas as pessoas são 

potencialmente criativas, uma das condições fundamentais dos programas de 

desenvolvimento da criatividade estará atendida, de forma a justificar o seu 

desenvolvimento.  

Ostrower (2009), em uma visão integradora do tema, sugere que o desenvolvimento 

da criatividade está associado ao próprio processo de amadurecimento do ser humano.  

“O verdadeiro e natural caminho para que o homem realize seu potencial 

criador (excluindo aqui os problemas que parte da humanidade enfrenta na 

luta pela sobrevivência) reside no processo elementar de cada um poder 

crescer em seu tempo vital, de poder amadurecer, de poder integrar-se 

como ser individual e cultural (...) são conhecimentos intuitivos da 

realidade, conhecimentos a um tempo intelectuais e emocionais, que 

aprofundam o sentimento da vida do indivíduo e com isso mobilizam suas 

potencialidades criativas” (OSTROWER, 2009, p.145). 

 

 Baseado no detalhamento dessas premissas um conceito geral de criatividade, que 

agrega o que é mais consensual entre diversos autores é: A criatividade é um potencial 

humano e um fenômeno multidimensional, que está associado a compreender ou fazer algo 

novo; à resolução de situações problemas; é influenciada pelo ambiente e pode ser 

desenvolvida. 
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2. O SER CRIATIVO: A PESSOA E O PROCESSO CRIATIVO 

 

Há muita curiosidade sobre a capacidade criativa do ser humano. Alguns 

especialistas trabalham com a com a ideia de que existe um de conjunto, relativamente 

estável e consensual, de características de personalidade associadas à manifestação criativa. 

Assim, existem certas características que as pessoas muito criativas parecem possuir.  

Para Mano e Zagalo (2009) existem três principais linhas de investigação da 

criatividade as quais abordam o ponto de vista do sujeito, do processo e do produto. A base do 

estudo da criatividade pelo ponto de vista do sujeito está na compreensão da personalidade 

criativa. Os autores afirmam que: 

“Centrados ou não apenas nos aspectos cognitivos, o que notamos é que os 

resultados dos pesquisadores da personalidade criativa acabaram por gerar 

numerosos registros desta personalidade, muito ligada ao comportamento 

criativo. Martínez (1999, pp. 47-48) destaca os principais, que são de 

grande valia quando estudamos o sujeito criativo: capacidade de detectar 

problemas, capacidade de percepção, interesse para com o novo, 

curiosidade, tolerância com a ambigüidade, rapidez em produzir ideias, 

flexibilidade de pensamento e capacidade de síntese” (MANO & 

ZAGALO, 2009, p.1219). 

 

 

Segundo Alencar e Fleith (2003) os traços de personalidade considerados nos 

processos criativos estão relacionados com a autodisciplina, a capacidade para adiar a 

gratificação, a perseverança e resistência à frustração, independência, ausência de 

conformidade no pensamento ou de dependência social, automotivação e desejo de arriscar.  

Bahia (2008, p. 53) faz um apanhado de características associadas à personalidade das 

pessoas criativas. São elas: 

“A predisposição para assumir riscos, a afectividade, o humor, a quebra de 

fronteiras ou limites (e.g. Sternberg, 1985), associadas a competências 

sócio emocionais entram em jogo com as componentes cognitivas. Desafio, 

dinamismo, liberdade, confiança e abertura, tempo para amadurecer ideias, 

jogo e humor, conflitos, apoio de ideias, debate e, ainda, a tomada de riscos 

encontram-se entre as dimensões pessoais mais relevantes para a expressão 

da criatividade (Isaksen & Lauer, 1998). A abertura, a independência, a 

intuição, a preferência pela complexidade, a tolerância à ambiguidade, o 

impulso para encontrar padrões ou significados, o locus de controlo interno 

e a disponibilidade para correr riscos constituem outras dimensões 

referidas como relevantes para o processo criativo (e.g. Getzels & 

Csikszentmihalyi, 1975)”. 

 

Alencar (2009) elenca algumas características de indivíduos criativos, que ao serem 

cultivadas podem melhorar o aproveitamento do potencial criador. Ests atributos são os 
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seguintes: a autonomia; a flexibilidade pessoal e abertura à experiência; a autoconfiança, 

iniciativa e persistência; a sensibilidade emocional. A autora chama a atenção para o fato de 

que traços de personalidade tradicionalmente atribuídos ao sexo feminino na sociedade 

ocidental como sensibilidade, espontaneidade e intuição, aparecem destacados também em 

indivíduos criativos do sexo masculino. 

Também Wechsler (2002) listou uma série de traços personalísticos atribuídos às 

pessoas criativas, tais como: a fluência; a flexibilidade; o pensamento original e inovador; a 

alta sensibilidade interna e externa; a fantasia e imaginação; o inconformismo; a 

independência de julgamentos e abertura a novas experiências; o uso de analogias e 

combinações incomuns; as ideias elaboradas e enriquecidas. A autora comenta ainda sobre 

outras características como a preferencia por situação de risco; a motivação; a curiosidade; a 

confiança em si mesmo e do sentido de destino criativo e o senso de humor. Gardner (2007) 

ao descrever a mente criativa, destaca algumas características peculiares. Para este autor:  

“O criador destaca-se em termos de temperamento, personalidade e 

postura, estando eternamente insatisfeito com seu trabalho, seus padrões, 

suas questões, suas respostas. Lança-se em direções desconhecidas e 

desfruta- ou, pelo menos, aceita ser diferente do pacote (...) ele não se 

intimida com o problema inesperado; na verdade quer entende-lo e 

determinar se constitui um erro trivial, uma sorte irrepetível ou uma 

verdade importante, porém ainda desconhecida” (GARDNER, 2007, p.78). 

  

Rogers (2009) apresenta três aspectos individuais condicionantes da criatividade: a 

abertura à experiência; um centro interior de avaliação e a capacidade para lidar com 

elementos e conceitos. A abertura à experiência implica em uma perda da rigidez e 

permeabilidade maior nos conceitos, opiniões, percepções e hipóteses; em uma tolerância à 

ambiguidade e em uma capacidade para receber muita informação contraditória sem se 

fechar à experiência da situação. Para indivíduo criativo para o valor do seu produto é 

estabelecido, não a partir do apreço ou da crítica dos outros, mas de si mesmo, ou seja, o 

juízo de valor é interior. O autor define a capacidade para lidar com elementos e conceitos 

como:  

“A destreza em brincar espontaneamente com ideias, cores, formas, 

relações - obrigando os elementos a justaposições impossíveis, formulando 

hipóteses inverossímeis, tomando problemático o dado, exprimindo o 

ridículo, traduzindo uma forma noutra, transformando em improváveis 

valências. É a partir desse jogo espontâneo e dessa exploração que brota a 

centelha, a visão criativa da vida, nova e significativa. É como se do vasto 
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esbanjamento de milhares de possibilidades brotassem uma ou duas formas 

de evolução com as qualidades que lhes conferem um valor mais 

permanente” (ROGERS, 2009, pp. 411- 412). 

 

Ao comentar sobre inventários que avaliam a criatividade de indivíduos Morais e 

Azevedo (2009) destacam que muitos instrumentos consideram aspectos de uma 

personalidade criativa como a ausência de convencionalismo, o humor, afetividade e outras 

características como a autoconfiança, originalidade, persistência e individualismo expressos 

nas respostas. 

Em estudo realizado em 2000, Cortizas mostra pessoas criativas como sujeitos mais 

curiosos e que apresentam maiores níveis de inteligência, com facilidade em manter a 

atenção e de fazer associação entres os conhecimentos adquiridos em várias áreas. As 

pessoas criativas são mais tolerantes do que os restantes e com preferência para produzir os 

seus próprios julgamentos à margem dos julgamentos convencionais e têm ainda maior 

flexibilidade no que diz respeito aos seus objetivos e aos meios para os atingir (BAHIA & 

NOGUEIRA, 2005). 

Alencar e Fleith (2003, p.3) relatam que segundo a teoria de Sterberg e Lubart (1995) 

alguns traços de personalidade contribuem mais do que outros para a expressão da 

criatividade, destacando-se “a predisposição a correr riscos, confiança em si mesmo, 

tolerância à ambigüidade, coragem parar expressar novas ideias, perseverança diante de 

obstáculos e ainda um certo grau de autoestima, embora nem todos eles estejam 

necessariamente presentes.”  

Em relação à tolerância à ambiguidade, Alencar e Fleith (2003) afirmam que esta é 

uma condição para a performance criativa, pois as ideias necessitam de tempo para 

amadurecer e soluções para problemas diversos podem ser alcançadas através de 

aproximações sucessivas. Lubart (2007) destaca este atributo é importante devido ao fato da 

pessoa criativa não se satisfazer com soluções precoces e parciais diante de um problema 

complexo.  

 

“Em uma perspectiva global, dentro de um processo criativo, a tolerância à 

ambiguidade permite ao sujeito criador perceber melhor e resolver 

problemas. Um indivíduo tolerante à ambiguidade é, de fato, capaz de 

trabalhar com um extenso leque de estímulos e de situações, mesmo 

ambíguas, comparativamente a outros indivíduos que podem sentir-se 

embaraçados diante deles” (LUBART, 2007, p. 42). 
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Também Morais (2001, p. 106), ao citar alguns estudiosos, mostra que o indivíduo 

criativo apresenta uma tolerância à ambiguidade. 

“No processo de criação é fundamental a capacidade de considerar 

simultaneamente opostos; de considerar contradições, dados sem aparente 

relação entre si (Sheldon, 1995; Amabile, 1996). É importante também 

gerir o conflito cognitivo provocado pela vivência do problema em aberto 

(horas ou anos...) e não buscar impulsivamente uma solução (Sternberg, 

1988). Coerentemente, o desafio e atenção intrínsecos à condição de 

problemas atraem também o sujeito criativo. Geralmente, em termos 

educativos, enfatiza-se a solução, não o problema. Contudo, o sujeito 

criativo gosta de problemas, não só porque eles trarão soluções 

pragmáticas, mas pela vivência da própria situação (VOSS & MEANS, 

1989; GRUDIN, 1990)”.  

 

A perseverança diante de obstáculos é outra característica destacada Alencar e Fleith 

(2003), que descrevem: 

“Em estudo de nossa autoria (Alencar, Neves-Pereira, Ribeiro & Brandão, 

1998) com amostra de pesquisadores que se destacavam por sua produção 

criativa e que consideraram este traço como um dos que mais havia 

contribuído para a sua produção superior. Persistência diante dos 

obstáculos e dedicação ao trabalho foram também lembrados por esses 

pesquisadores como de fundamental importância para justificar uma 

realização bem-sucedida em suas atividades de investigação” (ALENCAR 

& FLEITH, 2003, p.3). 

Nesse mesmo sentido Lubart (2007, p.41) também associa perseverança à 

criatividade ao afirmar que “Durante a realização de um trabalho criativo encontramos 

frequentemente os obstáculos relativos à resolução de problemas, ou às dificuldades que 

temos em aceitar a mudança. É necessário superar estas dificuldades para chegar a uma 

produção criativa.”. 

Lubart (2007) cita mais três características da personalidade da pessoa criativa: a 

abertura à experiência; o individualismo e a tomada de risco. A abertura à experiência diz 

respeito à capacidade das pessoas criativas de demonstrar curiosidade ao mundo exterior e 

interior e se dispor vivenciar situações novas sem ansiedade; ao contrário de pessoas 

fechadas, que preferem as situações já conhecidas e identificam situações novas como 

potencialmente perigosas. O individualismo reporta a um comportamento mais independente 

comum às pessoas criativas que tendem a manter suas opiniões, independente destas estarem 

em conformidade com as dos outros. A tomada de risco, por fim, se associa à criatividade 

pois em geral, as ideias criativas diferem das ideias habituais, mais difundidas no grupo a 
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que se pertence; as ideias novas podem gerar recompensa social, mas envolvem um risco 

maior, que vai desde a perda financeira, perda de tempo ou ao julgamento social 

desfavorável.   

Morais (2001) ao descrever o sujeito criativo, cita algumas características da 

personalidade dessas pessoas que são: Autossuficiência; autoconfiança; tolerância à 

ambiguidade; facilidade em arriscar; curiosidade; vastidão de interesses; abertura a novas 

experiências; sentido de humor; sensibilidade estética; perseverança; capacidade de 

concentração prolongada e intensa; ideia de problematizar e motivação intrínseca. 

O humor é outra característica mais consensualmente associada à criatividade. O 

pensamento criativo resulta de uma leitura da realidade sob planos diferente ou mesmo 

contraditórios. A percepção de uma situação com duas perspectivas simultâneas e 

geralmente incompatíveis provoca a comicidade. Dessa forma, há uma lógica semelhante no 

pensamento criativo e no humor (WECHSLER, 1998; MORAIS, 2001). 

O elevado senso de humor, esta associado à impulsividade e espontaneidade, na 

medida em que estas características possibilitam brincar com as ideias combinando-as de 

maneira incomum e engraçada. A combinação da impulsividade e espontaneidade trás a 

surpresa que é essencial ao humor, presente na personalidade do indivíduo criativo 

(WECHSLER, 2002). 

Em relação à sensibilidade estética, referida por Morais (2001) como a percepção e 

valorização do belo em diversos contextos, Bohm (2011) comenta que a ação criativa resulta 

de uma percepção de uma nova ordem potencialmente significativa em uma dada área, o que 

leva a criação de novas estruturas com características de harmonia e totalidade e, portanto, a 

sensação de beleza.  

Além das características da pessoa criativa, outra questão relevante investigada são 

os processos criativos, ou seja, a forma como essas pessoas elaboram seus produtos. 

Segundo Ostrower (2009, p. 10) os processos de criação são essencialmente intuitivos, pois 

as opções e decisões tomadas nesta iniciativa não se reduzem a operações conduzidas pelo 

conhecimento consciente. No entanto, na medida em que se dá forma, que se expressa a 

criação, esses processos intuitivos tornam-se conscientes, ainda que tenha sido elaborados a 

nível de subconsciente. “Entende-se que a própria consciência nunca é algo acabado ou 

definitivo. Ela vai se formando no exercício de si mesma.” A autora enfatiza ainda que: 
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“A intuição vem a ser um dos mais importantes modos cognitivos do 

homem. Ao contrário do instinto, permite-lhe lidar com situações novas e 

inesperadas. Permite que, instantaneamente, visualize e internalize a 

ocorrência dos fenômenos, julgue e compreenda algo a seu respeito. 

Permiti-lhe agir espontaneamente. A intuição está na base dos processos de 

criação” (OSTROWER, 2009, p. 56). 

 

Ao discorrer sobre esta temática Ostrower (2009, p.66) comenta que no processo 

intuitivo se percebe, se ordena, se compara, se relaciona, se seleciona, se constrói 

alternativas e se conclui, alcançando novos significados. “As conclusões muitas vezes nos 

surpreendem com um resultado original (...) Sentimos que a ordenação a que chegamos 

abrange a razão de ser da situação (...) É o insight, a visão intuitiva.” 

 O insight acontece quando diante de situações ambíguas ou de representação 

impossível, difícil ou errada, o indivíduo consegue através de uma reestruturação da 

representação inicial, solucionar a situação de forma inovadora e inesperada. Trata-se de um 

encontro com a solução de uma forma súbita e inconsciente, embora que, o processo de 

análise do problema possa durar anos e exigir muito trabalho consciente (MORAIS, 2001). 

 O conceito de insight é muito relevante na psicologia da Gestalt, como uma 

descoberta súbita da resposta de um problema. Pereira, Pavanati e Sousa (2011) comentam 

sobre a possibilidade de criação a partir de um estado de consciência que dá margem ao 

insight. 

“A Gestal’terapia utiliza o conceito de fenomenologia do organismo. 

Quando refere que um organismo está regulado, em harmonia com a 

natureza, ele se comporta espontânea e naturalmente (...) Supõe uma 

posição consciente (awareness). É algo dinâmico, de observação atenta à 

própria possibilidade de criar que surge a cada instante. O estar-consciente 

(to be aware) é ter consciência da própria atenção, da própria consciência. 

É um olhar de partes internas entre si. É como se nada mais pudesse 

perturbar o que está dentro. É se preparar para que ocorra o insight, quando 

ocorrer”  (PEREIRA, PAVANATI, & SOUSA, 2011, p. 164). 

Existem autores que ilustram tipos diferentes de insight, conforme reportam Mano e 

Zagalo (2009, p. 1127):  

“Alencar & Fleith (2003) destacam os três tipos básicos de insight: de 

codificação seletiva, de comparação seletiva e de combinação seletiva. O 

primeiro sugere a codificação, ou seja, o reconhecimento das informações 

que podem não parecer em primeiro momento óbvias em determinado 

problema. O segundo tipo remete a um pensamento analógico, ou seja, a 

analogia entre o velho e o novo para a resolução de um problema. Já o 

terceiro tipo de insight acontece na união de informações em que não existe 
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obviedade na conexão. Esta divisão sobre o insight torna-se importante, 

pois favorece o seu entendimento de forma mais objetiva. Opondo-se as 

visões do insight como “iluminação”, como um fator não controlável e sem 

explicação.” 

 

Ao se investigar a criatividade através do ponto de vista do processo se faz uma 

aproximação ao ato criativo, para tentar perceber o caminho percorrido até o alcance do 

produto criativo. Martínez (1999) citado por autores, como Mano e Zagalo (2009), descreve 

o primeiro modelo concebido por John Dewey, em 1910, sobre o processo criativo. Este 

descreve cinco etapas da resolução de um problema que são: o encontro com uma 

dificuldade ou problema; a localização e definição do problema; o planejamento de 

possíveis soluções; o desenvolvimento das soluções e análise de suas consequências e a 

aceitação da solução proposta. 

Outro modelo clássico dos processos criativos proposto por Wallas em 1926 foi 

descrito por Lubart (2007).  Segundo este modelo, existem quatro etapas no processo 

criativo: a fase de preparação, onde se define o problema usando-se capacidade analítica e 

conhecimentos sobre o mesmo; a fase de incubação, onde não há trabalho consciente sobre o 

problema, mas o cérebro continua a trabalhar inconscientemente fazendo associações; a fase 

de iluminação, quando a ideia interessante se torna consciente e é frequentemente precedida 

por uma intuição; e por fim a fase de verificação, na qual se avalia, redefine e desenvolve a 

ideia.  

O modelo de processo criativo em quatro etapas sofreu modificações e 

melhoramentos. Propuseram uma distinção entre o momento do estabelecimento das tarefas 

e a uma fase preparatória na qual toda informação é coletada; a resolução criativa de um 

problema iniciaria por uma fase de “desordem” ao longo dos quais os problemas eram 

definidos. Uma fase de frustação que poderia acontecer após a fase preparatória, entre a fase 

de incubação e a de iluminação. A natureza da incubação também foi estudada com 

indicação que haveria uma progressão automática na ativação da memória como um 

esquecimento dos detalhes do problema. Na fase final do processo criativo, aconteceria uma 

fase de realização ou comunicação da produção criativa (LUBART, 2009). 

Mano e Zagalo (2009, p. 1122) esclarecem a diferença entre modelos clássicos e 

modelos cognitivos frente ao processo criativo, explicando que os primeiros se limitam a 

uma observação externa, tendo o processo definido por fases ou etapas, de modo estático e 

sequencial; enquanto que nos modelos cognitivos vêem o processo como algo dinâmico, 
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interrelacionado e com mecanismos de retroalimentação. Na visão do autor “este pensamento 

nos alerta sobre a necessidade de entender que a criatividade tem diferentes manifestações e é 

muito mais do que um simples processo”. 

Bahia (2007) afirma que o modelo componencial desenvolvido por Teresa Amabile 

(1983, 1996) foi pioneiro ao incluir características cognitivas, sociais, individuais e 

motivacionais no processo criativo.  

Jacinto (2011) descreve esse modelo, no qual o processo criativo se divide em cinco 

fases distintas. A primeira fase diz respeito ao momento de identificação do problema ou da 

tarefa, onde o sujeito identifica o problema e concede-lhe valor; a motivação intrínseca 

inicia e mantem o processo criativo. A segunda fase consiste na preparação para a criação da 

resposta, em que se constrói ou ativam informações relevantes; o conhecimento do domínio 

é seu principal componente. Na terceira fase há a geração de respostas, onde se avaliam os 

caminhos e os recursos relevantes; a motivação intrínseca é, da mesma forma, um 

componente importante, pois aumenta as capacidades criativas que o individuo possui. A 

quarta fase momento, comunicação e validação da resposta, é a fase do processo criativo 

onde é determinado se a resposta ou o produto é ou não adequada; o conhecimento sobre o 

domínio permite que se avalie o produto. A quinta e última fase do processo criativo, é o 

resultado, onde a tomada de decisão é feita baseada na avaliação da fase anterior.  

De Masi (2003, p. 550) apresenta um modelo sobre o processo criativo que contém 

uma “esfera racional” (conhecimentos e habilidades) e a “esfera emotiva” (emoções, 

sentimentos, opiniões e atitudes); que pode ser representado por uma síntese de fantasia e 

concretude. Para este autor tipos de criatividade diferentes são requeridos nas várias fases do 

processo criativo. Na primeira fase que denomina de pesquisa pura, atribui aos cientistas a 

necessidade de liberdade para descobrir novas possibilidades, que precisam de pessoal 

técnico que interajam reciprocamente. A segunda fase denomina-se pesquisa aplicada na 

qual se aplica a capacidade criativa dos especialistas na prática da teoria realizada. A terceira 

fase denominada de tomada de decisão exige um grau de criatividade, realizada por 

empresários que possuem visão de oportunidade de produtos ou serviços inovadores 

advindos da pesquisa aplicada. A quarta fase é o desenvolvimento de como fazer o que foi 

exposto, através de mediadores e negociadores que tem a tarefa de inserir a inovação por 

meio de procedimentos e divisão de tarefas. A quinta fase é a de produção “caracteriza-se 

pela divisão marcante de trabalho e do poder, pela hierarquia piramidal, pelos sistemas 

informativos predeterminados, pelo planejamento rígido, pelo orçamento financeiro 
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preestabelecido, pelo controle minucioso da qualidade e quantidade dos produtos e também 

dos métodos para produzi-los” (p.545). A sexta fase acontece paralelamente a outras fases é 

atribuída à colonização e uso, quando ocorre a atuação da propaganda e marketing, voltando 

a um nível alto de exigência criativa. A última fase é atribuída ao consumo que muitas vezes 

também requer alto grau de criatividade do consumidor na capacidade de inventar novos 

usos. 

Sobre o processo criativo proposto Mano e Zagalo (2009) comenta que “com este 

modelo aperfeiçoado de De Masi (2003), fica mais claro entendermos as relevantes 

estruturas de como o processo se apresenta de uma forma mais objetiva”. 

Por fim, ressalta-se a afirmação de Ostrower (2009, p. 132) de que os processos de 

criação se interligam com a sensibilidade, que, assim como a criatividade, é inerente à 

constituição do homem e não peculiar somente a artistas ou a alguns privilegiados.  

“Acima de quaisquer outras considerações o que importa é o processo 

criador visto como um processo de crescimento contínuo no homem, e não 

unicamente como fenômeno que caracteriza os vultos extraordinários da 

humanidade. Procuramos entender as potencialidades de um modo mais 

amplo e profundo, no sentido global (...) O poder criador do homem é sua 

faculdade ordenadora e configuradora, a capacidade de abordar em cada 

momento vivido a unicidade da experiência e de interliga-la a outros 

momentos, transcendendo o momento particular e ampliando o ato da 

experiência para um ato de compreensão. Nos significados que o homem 

encontra- criando e sempre formando- estrutura-se sua consciência diante 

do viver.” 
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3. EDUCAÇÃO CRIATIVA  

“Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um 

muro de hipocrisia que insiste em nos rodear” (LULU 

SANTOS). 

 

A criatividade pode se apresentar de formas distintas e ser conceituada a partir de 

uma visão multidimensional. Vários autores, conforme explanado no capítulo anterior, 

dedicaram-se ao estudo da criatividade e suas múltiplas expressões. Salienta-se que essas 

formas de expressão podem ser mais ou menos ampliadas e exploradas, estando ligadas 

tanto a fatores individuais quanto a fatores do ambiente em que esse indivíduo está inserido.  

Entre os ambientes onde se estuda as condições da expressão criativa encontra-se o 

ambiente educacional. Criatividade e educação estão associadas e a própria etimologia da 

palavra educação, de origem latina que deu entrada na língua portuguesa no século XVII, 

sugere isso. O verbo educar, do latim ducare, dúcere, cuja acepção primitiva era levar, 

conduzir, guiar, tinha também o sentido de “criar (uma criança), nutrir (fazer crescer)”. 

Segundo Martins (2005, p. 33) etimologicamente educar significa “trazer a luz a ideia”. 

Este capítulo, subdividido em dois itens, aborda a questão da criatividade e sua 

interface com a educação. O primeiro item traça um panorama geral de como a criatividade 

tem sido incentivada ou limitada no contexto educacional. O Segundo item, foca mais 

especificamente o ensino superior, os contornos que assume na realidade brasileira, os 

estudos sobre a criatividade nesta esfera educacional e a relação entre criatividade e 

pesquisa, enquanto componente da tríade (ensino, pesquisa e extensão) basilar das 

Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil. 

 

3.1. A criatividade no contexto educacional 

 

A criatividade é um objetivo chave da educação. A História aponta que a 

preocupação de incentivar a aprendizagem criativa esteve presente desde a Antiguidade, 

passando pelo Renascimento, até educação que se tem acesso através das bases de dados das 

novas tecnologias da informação e da comunicação (BAHIA & NOGUEIRA, 2005). 

A necessidade de uma educação que desenvolva o potencial criativo das pessoas tem 

sido objeto de estudo e reflexão por inúmeros autores, conforme expressam Alencar e Fleith 

(2004, p. 105): 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

47 

 

“Há um reconhecimento crescente de que é necessário preparar o aluno 

para o presente cenário, onde a capacidade de pensar e resolver novos 

problemas ocupa um lugar central. Iniciativas que vêm sendo tomadas por 

governos de distintos países no sentido de promover um debate e 

implementar uma política educacional que assegure o desenvolvimento das 

habilidades criativas dos estudantes foram, por exemplo, apontadas por 

autores diversos, como Craft (1998), Cohen (1997), Tan (2001), Strom e 

Strom (2002)”.  

  

Alencar (2007) em estudo sobre as últimas décadas de pesquisa sobre essa temática 

cita Cropley (1997, 2004), Guilford (1950, 1971, 1979), Rogers (1959), MacKinnon (1959, 

1970) e Torrance (1965, 1970, 1987, 1993, 1995), Alencar (1992, 1993, Alencar e Fleith, 

2003), Maslow (1969), May (1982) e Treffinger (1979). Segunda esta autora, são apontadas 

distintas razões para a importância atribuída ao desenvolvimento da criatividade, sendo as 

principais: o reconhecimento da criatividade como elemento do bem-estar e saúde mental do 

indivíduo; a crença que a limitação da criatividade diminui a realização plena do ser e a 

expressão de talentos; os processos de rápidas mudanças em curso na sociedade atual 

exigem respostas criativas às diversas situações que se colocam. 

Em contraponto, Torrance (1976) alertava para os efeitos deletérios da inibição da 

criatividade, ou seja, problemas que surgem quando a criatividade é reprimida 

principalmente na infância. São eles: um autoconceito defeituoso ou inseguro, decorrente da 

falta de confiança em seu próprio pensamento; incapacidades de aprendizagem, ligadas a 

repressão da tendência natural de aprender indagando; problemas de comportamento, com 

probabilidade de atribuir pouco valor a educação e valores intelectuais; conflitos neuróticos 

e psicoses. 

A repressão ao potencial criador também foi discutida por Alencar (2009, p.51). No 

ambiente escolar muitas vezes o professor, preocupado e pressionado a transmitir o 

conteúdo curricular, não encontra tempo para escutar as indagações, valorizar os pontos de 

vista e utilizar os recursos de imaginação dos alunos. 

Situações que envolvem a avaliação depreciativa e a crítica contínua do trabalho 

estudantil contribuem para “formação de barreiras internas à própria expressão criativa e 

para uma visão limitada dos próprios recursos e habilidades”. Existem ainda as barreiras 

culturais como a valorização da lógica e do raciocínio em detrimento do sentimento e da 

intuição na sociedade contemporânea. São comuns: as pressões sociais em relação ao 

indivíduo que diverge da norma, uma vez que o processo de socialização conduz a 
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uniformidade de comportamento e desencoraja a diversidade e originalidade; o medo do 

fracasso, com a ênfase à segurança para evitar riscos e eventuais insucessos; a necessidade 

de ser aceito, que pode implicar em abrir mão da individualidade; e por fim as expectativas 

em relação ao papel sexual, que podem limitar certas áreas de experiência e pensamento, 

reduzindo a possibilidade de crescimento do sujeito. 

Apesar da importância atribuída à criatividade e sua relação com o processo de 

ensino-aprendizagem, fruto das reflexões de inúmeros pesquisadores, os sistemas de ensino 

não tem favorecido a formação de pessoas criativas, mas sim a repetição de informações. 

Csikszentmihalyi (2006) citado por Alencar (2011) considera que o mais comum são 

propostas curriculares voltadas unicamente em transmitir o conhecimento passado, em 

disciplinas isoladas e difíceis de integrar.  

Bahia e Nogueira (2005, p. 5) chamam a atenção para o fato de que “Com demasiada 

frequência a escola “mata” a criatividade por insistir na “maneira certa”, pressionar para o 

realismo, comparar, não dar espaço para a curiosidade, enformar e incentivar o 

conformismo.” Castro (2006) colabora com essa visão ao afirmar que a postura de 

treinamento da educação escolar na qual apenas a repetição, a cópia e as soluções prontas 

são incentivadas faz com que os educandos percam um universo de possibilidades, de usar a 

imaginação e a criatividade, de perguntar e de buscar respostas e participar plenamente da 

construção do conhecimento que os rodeiam ou do entendimento das regras que lhes são 

impostas. 

Davi e seus colaboradores (2011) também apresentam quadro semelhante ao 

descrever a  educação formal no Brasil. Além dos alunos serem estimulados a buscarem uma 

resposta única e correta a solução dos problemas, o processo educativo é centralizado nas 

mãos do professor, a despeito do discurso teórico que reconhece o ensino-aprendizagem 

como bilateral através do binômio professor estudante. 

Nesse contexto, a manutenção da chamada “pedagogia da transmissão” contribui 

para uma educação pouco comprometida com o senso crítico e autonomia. Essa abordagem 

parte da premissa de que as ideias e conhecimentos são os pontos mais importantes da 

educação e, como consequência, a experiência fundamental que o aluno deve viver para 

alcançar seus objetivos é a de receber o que o professor ou o livro lhe oferecem. Algumas 

possíveis consequências desta pedagogia seriam: passividade do aluno, falta de atitude 

crítica e de problematização da realidade, adoção indiscriminada de modelos de pensamento 

elaborado em outras regiões; conformismo; individualismo e falta de participação e 
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cooperação (BORDENAVE, 2014). Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, 

criticou intensamente o modelo educacional baseado na pedagogia da transmissão, 

utilizando o termo “educação bancária” para conceituar uma educação em que o educador é 

o dono do saber, enquanto o educando é um mero “recipiente de informações” que nada 

sabe. Nesse modelo, caberia ao professor emitir seus saberes aos educandos, enchendo-lhes 

de um conhecimento que lhes servirá, basicamente, para memorização de informações que 

serão reproduzidas no momento da avaliação.  Paulo Freire enfatiza que o papel do professor 

não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou 

construção (SILVA & CLARO, 2007). 

Em carta aberta aos professores, Paulo Freire (1993, p. 27) destaca a postura 

dialógica do educador como “ensinante” que aprende e abre caminhos para a criatividade do 

aluno. 

“O aprendizado do ensinante ao ensinar se verifica à medida em que o 

ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível a repensar 

o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a 

curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que ela os faz 

percorrer. Alguns desses caminhos e algumas dessas veredas, que a 

curiosidade às vezes quase virgem dos alunos percorre, estão grávidas de 

sugestões, de perguntas que não foram percebidas antes pelo ensinante. 

Mas agora, ao ensinar, não como um burocrata da mente, mas 

reconstruindo os caminhos de sua curiosidade – razão por que seu corpo 

consciente, sensível, emocionado, se abre às adivinhações dos alunos, à sua 

ingenuidade e à sua criatividade – o ensinante que assim atua tem, no seu 

ensinar, um momento rico de seu aprender” (FREIRE, 2002, p.259). 

 

Outros dois educadores que contribuíram de maneira relevante para ampliar a visão 

da educação na formação do ser humano foram Vygotsky (1896-1934) e Piaget (1896-

1980). Estes teóricos apresentam pontos confluentes na compreensão da criatividade e sua 

relevância no processo educativo.  

 

Vygotsky (1896-1934) destaca a imaginação como uma função vitalmente 

necessária, que se encontra em relação direta com a riqueza e a variedade da experiência 

acumulada pelo ser humano. Há necessidade pedagógica, portanto, de se ampliar a 

experiência da criança, a fim de que uma base suficientemente sólida para a atividade 

criadora seja construída. Experiências mais ricas e diversificadas, maior interação da criança 

com o mundo, com outros sujeitos e objetos, aumentam suas possibilidades criadoras e mais 

rica será sua criatividade, porque maior será o material de que sua imaginação poderá dispor 
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na construção de algo novo. Imaginação e criatividade não são atividades a serem postas 

num segundo plano, que possam ser consideradas como de importância inferior à razão ou à 

memória. Ao contrário, são atividades que alimentam ambas - a razão e a memória - 

interagem com elas, realizando novas combinações de elementos e, possuindo, assim, 

importância inegável na vida humana. Na percepção de Vygotsky (1987):  

 “Quanto mais vê, ouve e experimenta, quanto mais aprende e assimila, 

quanto mais elementos reais dispõem em sua experiência, tanto mais 

considerável e produtiva será a atividade de sua imaginação (...) A 

imaginação, como base de toda a atividade criadora, se manifesta por igual 

em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, 

científica e técnica. Neste sentido, absolutamente tudo o que nos rodeia e 

que foi criado pela mão do homem, todo o mundo da cultura, em 

diferenciação ao mundo da natureza, tudo é produto da imaginação e da 

criação humana, baseados na imaginação” (VYGOTSKY, 1987, apud 

CASTRO 2006, p.50). 

Para Piaget  (1896-1980) a relação ativa da criança com o mundo a sua volta e com 

os outros é o ponto de partida para o desenvolvimento da criatividade e da autonomia. Esta 

interação permite que ela desenvolva sua imaginação e criatividade, na medida em que 

possibilita que ela formule perguntas; busque respostas; descubra e construa o 

conhecimento; se desenvolva com autonomia; perceba a existência de vários pontos de vista 

e a necessidade de troca e cooperação com o outro.  

Assim como Vygotsky, Piaget vê a imaginação e criatividade, não como instâncias 

circunscritas apenas ao trabalho artístico, mas como fundamentos do desenvolvimento do 

homem completo. São pressupostos para a ação do homem sobre o mundo e para a análise, 

construção e modificação das coisas que o rodeiam (CASTRO, 2006). 

 “Educar é adaptar a criança ao meio social adulto, isto é, transformar a 

constituição psicobiológica do indivíduo em função do conjunto de 

realidades coletivas às quais a consciência comum atribui algum valor. 

Portanto, dois termos na relação constituída pela educação: de um lado o 

indivíduo em crescimento e de outro, os valores sociais, intelectuais e 

morais nos quais o educador está encarregado de iniciá-lo” (PIAGET, 

1998, apud CASTRO, 2006, p. 52). 

Nesse sentido, a criatividade adquire um papel preponderante em uma escola em 

permanente transformação. As instituições de ensino tem como desfio saber premiar e 

transformar em oportunidades respostas inovadoras a problemas emergentes e assim 

formarem alunos preparados a prosperar nas condições cada vez mais exigentes do mercado 

de trabalho (DAVI et al., 2011). 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

51 

 

Toren (1993) citada por Alencar (2002) aponta a existência de quatro grupos de 

competências desejáveis em profissionais de distintas áreas: comportamentais, como ter 

iniciativa; perceptuais, como ser capaz de lidar com a informação de distintas perspectivas; 

afetivas, como ter sintonia com o outro; e simbólica, como a habilidade de pensar de forma 

criativa. As discussões sobre o perfil do profissional ideal apontam uma série de 

características associadas à criatividade, tais como a intuição, a flexibilidade, a 

autoconfiança e habilidades interpessoais de tolerância e cooperação.   

Segundo Nakano e Wechsler (2011) a escola não estaria estar habilitada para 

desenvolver o pensamento criativo uma vez esse tipo de habilidade envolveria a aceitação e 

valorização de características nos alunos, que são habitualmente consideradas indesejáveis 

pelos professores, tais como questionar as informações dadas e sugerir novas ideias. 

Professores de diferentes culturas, portanto, tendem a preferir estudantes mais obedientes, 

conformistas e sociáveis, em detrimento aqueles que são questionadores, independentes e 

intuitivos, ou seja, comportamentos que caracterizam o indivíduo criativo e exigem do 

educador uma quebra dos moldes tradicionais de ensinar na sala de aula. 

 Salienta-se, contudo, que o objetivo fundamental da ação educativa é desenvolver a 

personalidade integral do aluno, sua capacidade de pensar e raciocinar, assim como seus 

valores e hábitos de responsabilidade e cooperação. Em um mundo de mudanças rápidas, 

uma pedagogia mais adequada, portanto, seria problematizadora.  De acordo com Bordenave 

(2014) a pedagogia da problematização parte premissa que o importante não são os 

conhecimentos; ideias; comportamentos corretos e fáceis que se espera, mas sim, o aumento 

da capacidade do aluno, participante e agente da transformação social, para detectar os 

problemas reais e buscar para eles soluções originais e criativas. Nesse contexto, o professor 

ao invés de transmitir meramente os saberes, precisa aprender a disponibilizar múltiplas 

experimentações, educando com base no diálogo, na construção colaborativa do 

conhecimento, na provocação à autoria criativa do aprendiz. Este, por sua vez, inscreve sua 

emoção, sua intuição, seus anseios, seu gosto, sua imaginação, sua inteligência, nessa 

perspectiva da co-autoria. Essa orientação tem sido dada historicamente por importantes 

educadores como Freire, Vygotsky citados anteriormente (SILVA & CLARO, 2007). 

Nessa perspectiva Wechesler (2005) destaca que nas escolas, a criatividade deveria 

estar presente em todas as atividades intra e extra curriculares, possibilitando uma educação 

mais global, visando não só o desenvolvimento cognitivo, mas também outras habilidade 

que podem garantir o sucesso profissional e, acima de tudo a realização pessoal. A autora 
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sugere a possibilidade de imaginar e planejar programas educacionais que almejassem o 

desenvolvimento de atitudes criativas, onde fossem estimulados pensamentos e sentimentos 

que refletissem autoestima, otimismo, segurança, dinamismo, através de estratégias que 

favorecessem a expressão de talentos individuais dentro de um ambiente encorajador a 

novas ideias. O questionamento construtivo deveria ser procurado a fim de que surgissem 

ações inconformistas e facilitadoras de ideias inovadoras, como forma de contrapor as 

soluções padronizadas que vigoram em nossa sociedade. 

Salienta-se que a formação do professor é de fundamental importância do 

desenvolvimento da criatividade no processo de ensino-aprendizagem no contexto 

educacional. Embora haja um reconhecimento por parte de grande número de professores de 

que a criatividade deva permear a educação escolar, há diferenças significativas entre o que 

é preconizado e a prática docente em sala de aula como pontuam Souza e Alencar (2008). É 

necessário, portanto, a compreensão de que desenvolvimento da criatividade no aluno 

deverá partir, em primeiro lugar do professor, pois somente assim ocorrerá um ensino 

criativo. Esse tipo de ensino ganha sentido na medida em que a avaliação perpasse todo o 

processo educativo, servindo como instrumento sinalizador e orientador da trajetória 

acadêmica, tanto de quem aprende, quanto de quem ensina, com vistas a garantir uma 

prática pedagógica de qualidade. 

Entretanto, conforme lembram Davi et al. (2011, p.18), em vez de julgar somente o 

professor é necessário observar o processo de formação deste profissional. Uma formação 

não adequada prepara e instrumentaliza o professor “para lidar com o aluno “padrão” ou 

“passivo”; de forma a gerar nos professores uma grande dificuldade ao se depararem com 

alunos criativos, que lhes exigem a quebra dos modelos tradicionais de ensinar em sala de 

aula”. A necessidade de repensar a estrutura curricular de cursos de graduação é enfatizada 

por Ribeiro e Fleith (2007), pois se a criatividade é minimamente valorizada nos cursos de 

formação, será dificilmente acolhida e implementada por estes novos profissionais. 

Em seus alguns de seus estudos, Torrance (1976) ressaltou o número limitado de 

pesquisas empíricas investiguem as características de professores criativos ou que sejam 

eficientes na orientação do crescimento criativo. O autor descreveu algumas características, 

foram observadas mais frequentemente nos professores criativos. 
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“Todos eles são altamente sensíveis, engenhosos, flexíveis e dispostos a 

“sair da trilha batida”. Talvez grande parte do seu segredo resida em sua 

própria unicidade ou diversidade. Contudo, mais importante talvez é a sua 

capacidade de estabelecer boas relações com seus alunos criativos” 

(TORRANCE, 1976, p. 217). 

 Em uma visão ampla, Torrance (1976) chamou a atenção para outras características 

comuns a professores criativos podem ser perturbadoras para o corpo docente da escola, 

como, por exemplo, a probabilidade de empreender tarefas difíceis, que geram ocasionais 

fracassos ou desfiar convenções e não serem socialmente habilidosos. 

“Há várias características de professores altamente criativos que podem 

impedir que os outros conheçam seus recursos. Por fora são 

frequentemente tímidos, um tanto retraídos e quietos (...) As vezes 

professores criativos podem parecer altivos e satisfeitos consigo mesmo, 

mas isso apenas exemplifica sua independência de pensamento. Porém 

também podem parecer descontentes e descobridores de defeitos. E as 

vezes podem achar “que toda a parada está fora de cadência”. Isso talvez 

seja parte de sua capacidade de sentir problemas e defeitos. Contudo, se 

são criativos, terão algumas ideias construtivas sobre a maneira pela qual 

as deficiências podem ser atenuadas e remediadas” (TORRANCE, 1976, p. 

218). 

Fleith (2001) enfatiza o papel do professor na obtenção de um clima de sala de aula 

favorável à criatividade e apresenta sugestões para criação e manutenção deste clima. São 

algumas delas: Dar tempo para o estudante pensar e desenvolver ideias; valorizar a produção 

criativa; considerar o erro como uma etapa do processo de aprendizagem; estimular a 

imaginação de outros pontos de vista; levar em conta os interesses e habilidades dos 

estudantes; prover oportunidades para que haja consciência em relação ao potencial criativo; 

demonstrar entusiasmo pela atividade docente e conteúdo que ministra; não se deixar vencer 

pelas limitações do contexto em que se encontra. 

Outro ponto importante a ser ressaltado para avançar na compreensão de como a 

criatividade é abordada no âmbito educacional, conforme lembram Davi et al. (2011), diz 

respeito ao percurso escolar. O currículo deve apresentar características adequadas ao 

desenvolvimento da criatividade. Pensado desta maneira, o currículo escolar tem como 

características: a flexibilidade; a abertura ao questionamento, a pesquisa, a cooperação entre 

os pares; o estímulo à criação de produtos originais, a uma aprendizagem autônoma, e a 

interdisciplinaridade.  Contudo, como já foi apontado, as propostas educacionais estão mais 

direcionadas para obtenção do aproveitamento escolar e reprodução de conhecimentos.  
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“Para exemplificar essa contradição da criatividade no ensino entre a 

necessidade e a realidade oferecida, podemos citar exemplos de Portugal e 

Brasil, países nos quais a formação de indivíduos criativos é amplamente 

consagrada nos documentos oficiais, de uma forma geral (Decreto- Lei nº 

46/86 na Lei de Bases do Sistema Educativo de Portugal e Lei 9394/96 de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional no Brasil) (DAVI et al., 2011, p. 

29) 

 

Alencar (2009, p.72) comenta mais um aspecto relevante na adequação dos 

currículos escolares, que diz respeito à extensão do programa a ser coberto em um 

determinado tempo. “É notório que o Brasil é um dos países onde o número de horas que o 

aluno permanece na escola pública é um dos menores (...) em função do extenso conteúdo 

do currículo, pouco tempo sobra ao aluno para explorar novas formas de pensamento”. 

Fleith (2001) também discorre sobre a importância do currículo escolar como 

componente a ser considerado no processo de aprendizagem. Para a autora três aspectos do 

currículo devem ser introduzidos: a estrutura; o conteúdo e metodologia da disciplina; e o 

apelo à imaginação. Com relação à estrutura da disciplina, é essencial que o conhecimento a 

ser ensinado ao aluno seja organizado, contextualizado, e que a interdisciplinariedade de 

conteúdos seja enfatizada. Quanto ao conteúdo e metodologia da disciplina, os principais 

conceitos e princípios devem ser apresentados e conectados à realidade do aluno, de forma 

que este seja levado a analisar, avaliar, questionar, criticar e solucionar problemas.  

Um currículo criativo e desafiador oferece ainda ao aluno a oportunidade de usar a 

imaginação, de visualizar conseqüências para acontecimentos futuros, de analisar uma 

situação sob diferentes ângulos e de vivenciar o processo de aprendizagem com prazer. 

Conforme se observa há uma série de variáveis que podem interferir no 

desenvolvimento da criatividade no contexto educacional. Destaca-se, sobretudo a 

importância de um ambiente favorável ao diálogo, a inovação, a expressão criativa, além do 

protagonismo do educador como profissional compromissado com seu tempo.  

“Consideramos de relevância maior, neste inicio de milênio, que o 

professor universitário esteja mais atento ao desenvolvimento da 

capacidade do futuro profissional de pensar de forma criativa e inovadora, 

algo indispensável neste momento da história, marcado pela mudança, pela 

incerteza, por um progresso sem precedentes e por uma necessidade 

permanente do exercício da própria capacidade de pensar. Isso 

indubitavelmente estará exigir novas práticas de ensino, constituindo-se no 

desafio aos educadores de passarem a exercer o papel de catalizadores do 

potencial criativo de cada aluno. Essa nova postura certamente resultaria 

em um menor desperdício de talento e potencial humano, como vem 
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ocorrendo em consequência das possibilidades oferecidas ao 

desenvolvimento e expressão da criatividade no contexto educacional” 

(ALENCAR, 2002, p. 175). 

 

3.2. Questões emergentes sobre a criatividade no ensino superior 

 

Para ampliar a compreensão de como a criatividade é abordada no âmbito do ensino 

superior, explanou-se sobre algumas questões emergentes referenciadas por pesquisadores, 

que nesta Tese, encontram-se subdivididas para fins didáticos nos seguintes tópicos: Bases 

históricas e desenvolvimento do ensino superior no Brasil; Estudos sobre criatividade no 

ensino superior;  Perspectivas do potencial criativo na pesquisa. 

 

3.2.1 Bases históricas e desenvolvimento do ensino superior no Brasil 

 

No Brasil a educação escolar compõe-se da educação básica; formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio; e da educação superior. O ensino superior no 

país inicia com a graduação ou cursos sequenciais em diferentes carreiras acadêmicas ou 

profissionais. Dependendo de escolha, os estudantes podem melhorar seus antecedentes 

educativos com cursos de pós-graduação Lato Sensu
1
 ou Stricto Sensu

2
.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)-1996, a educação 

superior tem como finalidade estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo, desenvolvendo o entendimento do homem e do meio 

em que vive. Para frequentar uma Instituição de Ensino Superior (IES) no Brasil deve-se 

concluir a educação básica e ter um bom desempenho no Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM); prova realizada pelo Ministério da Educação, utilizada para avaliar a 

qualidade do ensino médio e cujo resultado serve de acesso a universidades públicas através 

do Sistema de Seleção Unificada (SISU).  

O ENEM é o maior exame do país e o segundo maior do mundo, atrás somente 

do vestibular da China, com mais de 8,7 milhões de alunos inscritos em 2014, com um 

percentual de 21,6 de aumento em relação ao ano anterior (INEP, 2014). Em 2012, cerca de 

11,3% da população do país tinha nível superior (MEC, 2014). 

                                                 
1 Compreendem Programas de Especialização, incluindo cursos designados como MBA.  
2
 Compreendem Programas de Mestrado e Doutorado.  
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Segundo o que determina a Constituição Federal Brasil (1988) e a LDB (1996) a 

educação deve ser gerida e organizada separadamente por cada nível de governo, sendo 

regulamentada pelo Governo Federal, através do Ministério da Educação (ME), que define 

os princípios orientadores da organização de programas educacionais. De acordo com a 

LDB a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

Entre os princípios que embasam o ensino estão a liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber e o  pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas (MEC, 2013). Pode-se perceber que as finalidades e princípios da 

educação expostos corroboram com a necessidade de desenvolvimento do potencial criativo 

dos estudantes. 

Segundo Catani e Oliveira (2000), a despeito do que está estabelecido na legislação, 

o Brasil possui um sistema de ensino superior bastante heterogêneo, complexo e 

diversificado. A universalização do sistema educacional brasileiro não foi conseguida sequer 

na educação básica, evidenciando a falta de uma educação pública consistente e mantida 

com recursos dos fundos públicos. 

Martins (2005, p.35) assinala que o vocábulo universidade, originado no século XIV, 

veio do latim universitas, universitátis, significando ‘universalidade, totalidade’. 

Luckesi, Barreto, Cosma e Baptista (2012) fazem um relato da história da 

universidade no Brasil apontando marcos que auxiliam a compreender como ensino superior 

se constituiu, quais suas fragilidades e os desafios que se apresentam. Os autores lembram 

que até a chegada da família real no Brasil em 1808, os luso-brasileiros faziam seus estudos 

superiores na Europa, principalmente em Coimbra, Portugal. Com a vinda de D. João VI 

para Colônia, é instituído o Ensino Superior, sendo as primeiras faculdades as de Medicina 

da Bahia (1808); Direito de São Paulo e de Recife (1854).  

A partir dos anos 30, o ajuntamento de três ou mais faculdades chama-se de 

universidade, cujas primeiras foram a Universidade de Minas Gerais, em 1933, e a 

Universidade de São Paulo, em 1934. Nos anos 60, surge a universidade pensada como 

centro de debates e discussão dos problemas nacionais, a partir das ideias de Anísio Teixeira 

e Darcy Ribeiro, com a fundação da Universidade de Brasília. O golpe militar de 1964, 

contudo, afastou cientistas e professores, que migraram para outros países, afastando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_Federal_(Brasil)
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também essa ideia de universidade mais reflexiva. Para ilustrar essa afirmação os autores 

citam Anísio Teixeira que dizia que “ressalvando o aspecto habilitação profissional, a 

universidade brasileira não logrou constitui-se uma instituição de pesquisa e transmissora de 

uma cultura comum nacional, nem logrou se tornar um centro de consciência crítica e 

pensamento criador” (LUCKESI et al., p. 35) 

Em uma crítica mais contundente Chauí (1999) destaca que: 

“Essa universidade não forma e não cria pensamento, despoja a linguagem 

de sentido, densidade e mistério, destrói a curiosidade e a admiração que 

levam à descoberta do novo, anula toda pretensão de transformação 

histórica como ação consciente dos seres humanos em condições materiais 

determinadas” (CHAUÍ, 1999, p. 222). 

 Viana (2015) faz um resgate histórico do desenvolvimento da ciência e ensino 

superior no Brasil e aponta também alguns marcos nessa trajetória. Citam-se a criação da 

Universidade de São Paulo (USP) em 1934; da empresa Petróleo Brasileiro S. A. 

(PETROBRÁS), em 1953; e da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo 

(FAPESP), em 1962. Entra as instituições de amparo à pesquisa destacam-se a fundação da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 1948; do Conselho Nacional 

de Pesquisa (hoje Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico-CNPq), em 1951; e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), também em 1951, numa busca de elevar o nível do ensino superior e das 

pesquisas no Brasil. Com isso, surgem os primeiros financiamentos à pesquisa e à formação 

de recursos humanos que ganham reforço em 1967 com a criação da Financiadora de 

Estudos e Pesquisas (FINEP).  

 A partir do golpe militar de 1964, cientistas, intelectuais e artistas sofreram restrições 

crescentes; e o Ato Institucional nº 5 (AI-5) que cassou os direitos políticos estimulou a fuga 

de cérebros do país. Por outro lado, o governo militar apressou a regulamentação dos cursos 

de Pós-Graduação, e deflagrou medidas na área de Ciência e Tecnologia, considerada tarefa 

pública, porém com baixos investimentos. Na década de 70, o Produto Interno Bruto cresceu 

mais de 10% ao ano, mas a vulnerabilidade externa e a alta internacional dos juros 

desacelerou a economia. A década seguinte foi marcada por recessão e uma inflação 

crescente. A descontinuidade dos planos governamentais afetou as bases da pesquisa, mas a 

diversidade de programas de pós-graduação tomou forma levando em conta a diversidade 

regional. Nos anos 90, ocorreu o crescimento da engenharia genética e da biotecnologia e 
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um incentivo na diversidade de pesquisas científicas. Aconteceu a popularização de 

computadores que altera relações sociais e opera mudanças em escala planetária, onde a 

ciência e tecnologia atuam como instrumentos democráticos na construção da cidadania. No 

século XXI, os recursos escassos fazem com que cada setor busque saída em projetos 

especializados. O país teve avanços estratégicos, mas a burocracia e a descontinuidade de 

financiamento à pesquisa são obstáculos ainda não inteiramente removidos. A astronomia 

foi uma das áreas de internacionalização da ciência brasileira, enquanto que a baixa 

produtividade científica no país afeta principalmente a área das humanidades. 

 Em relação especificamente às universidades, Rocha (2014) lembra que existem dois 

direitos, estabelecidos pela Constituição Federal de 1988, em seus artigos 206 e 2007, que 

há muito tempo são reivindicados pela instituição universitária: a gratuidade do ensino e a 

autonomia das universidades. 

 Segundo Chauí (2003), a universidade pública no Brasil já foi criada com 

regulamentação de autonomia perante as outras instituições, onde a educação e a cultura 

constituíram-se direito dos cidadãos. Essa autonomia universitária seria entendida 

idealmente de três maneiras: em relação aos governos; em relação aos credos religiosos, 

partidos políticos, ideologia estatal, imposições empresariais e financeiras; e em relação à 

sua gestão financeira. Para a autora, a autonomia ampla da universidade só será viável se, no 

plano interno as decisões forem tomadas de forma pública e transparente; e no plano 

externo, se as universidades realizarem debates e diálogos com os agentes do Estado e da 

sociedade. 

 Rocha (2014) esclarece que de acordo com Plano Nacional de Graduação (PNG), 

elaborado em 1999 e consolidado em 2004, o poder normatizador do Estado tem prevalecido 

sobre o exercício da autonomia universitária. O PNG procura reaver o papel de cada 

Instituição de Ensino Superior (IES) ao estimular “uma postura ativa na busca de construção 

de espaços sociais para a definição de seus próprios caminhos e para realização prática de 

sua autonomia” (PNG, 2004, p.9) 

 Em relação à gratuidade do ensino superior, lembra-se que, conforme salientava 

Freire (1996), é papel fundamental da educação dará ao ser humano as condições para que 

ele possa se reconhecer como sujeito capaz de agir em seu benefício e da comunidade, 

assumindo-se como ser social e histórico. Rocha (2014) comenta da necessidade do apoio da 
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sociedade civil no sentido de pressionar o Estado na adoção de políticas públicas em 

resposta a luta dos educadores por uma universidade gratuita e autônoma. A consciência do 

cidadão comum deve estar alerta para uma nova perspectiva onde a educação, seja um 

investimento social e político, ao invés de ser considerada pelo Estado como um gasto 

público. Nesse sentido Chauí (2001) afirma que a destinação do fundo público aos direitos 

sociais, como o direito à educação, é que mede a democratização do Estado e, em 

consequência, da universidade. 

 Ao refletir sobre o contexto do ensino superior no Brasil, Lukesi, Barreto, Cosma e 

Baptista (2012, p. 38) afirmam que as crises existentes no processo de estabelecimento e 

desenvolvimento das universidade brasileiras servem para se construir o novo com as lições 

incorporadas das experiências do passado. “Rejeitamos um modelo de universidade que não 

exercita a criatividade, não identifica nem analisa problemas concretos a serem estudados, 

que não incentiva o hábito do estudo crítico”; na busca de uma universidade, para “refletir, 

analisar criar proposições novas, sugerir e avaliar; não mais apenas repetir e importar (...) na 

expectativa, enfim, de criar um clima de esperança, luta e transformação na história da 

universidade, pela qual somos corresponsáveis”.  

 

3.2.2 Estudos sobre criatividade no ensino superior 

 

 

Uma análise das pesquisas sobre criatividade no contexto educacional mostra que a 

grande maioria dos estudos tem sido realizada com amostras de professores e alunos do 

ensino fundamental e em menor escala com alunos do ensino médio, observando-se uma 

carência de pesquisas no âmbito do ensino superior, apontada por vários especialistas como 

descreve Alencar (2011). 

Torrance (1976, p.50) afirma que, a despeito da literatura que respalda a necessidade 

de desenvolvimento da criatividade na educação superior, quase não existe experimentações 

nessa área, ou que torne universidade ambiente propício para o desenvolvimento do talento 

criativo. Mesmo a apresentação de dissertações e teses, consideradas oficialmente como uma 

contribuição original “tendem efetivamente a ser avaliadas mais em termos de correção da 

metodologia, e não em termos da originalidade, poder e valor de ideias testadas”. 
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Com relação à criatividade em cursos universitários, Alencar (2002) cita alguns 

autores que vem estudando o ensino superior e apontam falhas em relação à promoção da 

criatividade, tais como Paulovich (1993), Toliver (1983), Rosas (1985), Alencar (1995, 

1997, 2000) e Castanho (2000) no Brasil. Esses autores destacam que, excetuando os cursos 

de artes, há pouca preocupação com o desenvolvimento criatividade, sendo os jovens 

direcionados para uma atitude conformista e homogênea. 

Colaborando com esta ideia, Alencar e Fleith (2004) descrevem algumas críticas 

relativas à como a criatividade é abordada no ensino superior:  

 

“Paulovich (1993), por exemplo, critica a educação universitária, por não 

encorajar o pensamento criativo e independente. Segundo esta autora, 

estudantes ansiosos por notas são forçados a memorizar e regurgitar um 

volume incrível de fatos em um ritmo que impede mesmo o mais entusiasta 

de refletir sobre o material ensinado ou ser intelectualmente estimulado. (p. 

565). Também Tolliver (1985), no Canadá, aponta um conjunto de práticas 

educacionais, no ensino universitário, que inibem a expressão da 

criatividade e que punem os alunos mais criativos. Considera ele que, em 

função do que ocorre comumente na universidade, os educadores podem 

estar encorajando os estudantes a cometer atrocidades intelectuais para 

sobreviver. (p. 35). De forma similar, Cropley (1997), na Alemanha, 

salienta que as escolas e universidades estão na produzindo um grande 

número de graduados, porém a maioria deles treinados simplesmente para 

aplicar o já conhecido de maneira convencional. Lembra Cropley a grande 

necessidade de uma educação que encoraje a criatividade” (Alencar & 

Fleith, 2004, p. 105). 

 

No Brasil, há pouco espaço para o desenvolvimento da criatividade nos cursos 

universitários, como afirmam Rosas (1985, p. 122): “É no terceiro grau onde menos se fala e 

pensa em criatividade” e Castanho (2000, p. 77): 

“Podemos afirmar que nossas faculdades são, no geral, pouco ou nada 

criativas. Desenvolver a criatividade parece ser um objetivo tão simples e é 

uma das características mais raras de se encontrar na maioria de nossos 

jovens, educados para a atitude conformista e homogênea que os sistemas 

escolares os condenam”. 

 

Rocha (2014, p.54), no entanto, lembra que a criatividade pode ser desenvolvida em 

todos os níveis de ensino, de forma adequada a cada um. Ou seja, “O ensino da criatividade 

pode ser abordado de forma geral, e como habilidade criativa específica, própria de áreas 

como a pesquisa científica e tecnológica que necessitam de constante geração de ideias.” 

Outro ponto a ser destacado é que fenômeno criatividade não pode ser estudado 
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isolando o sujeito do contexto social, ou seja, é necessário analisar o projeto político 

pedagógico dos cursos universitários e suas matrizes curriculares, observando se estes estão 

direcionados ao desenvolvimento e à expressão criativa discente.  

Nesse sentido Silva e Alencar (2003) tecendo considerações a respeito da 

criatividade em um curso de graduação em enfermagem, comentam a necessidade de mudar 

as mentalidades dos agentes educacionais (gestores, coordenadores e docentes) em prol de 

um ensino significativo, que considere o aluno e sua inserção em um mundo globalizado que 

requer dele soluções criativas ante as situações novas e complexas, adotando, portanto, uma 

visão prospectiva em relação ao papel do futuro profissional. Segundo os autores suprir esta 

demanda é tarefa da educação e toda decisão curricular deve ser delineada pela decisão 

valorativa, objetivando a formação global do ser humano. 

Alencar (1997) realizou um estudo no contexto do ensino superior, do qual 

participaram quatrocentos e vinte e oito estudantes de universidades pública e particular, 

respondendo a um inventário de incentivo à criatividade no contexto universitário, além de 

avaliar o nível de sua criatividade, o de seus professores e colegas, encontrando resultados 

que apontam a necessidade de maior atenção à expressão da criatividade no ensino superior. 

De modo geral, os estudantes universitários consideram que há pouco incentivo a distintos 

aspectos da criatividade por parte de seus professores, destacando-se o baixo interesse pelo 

desenvolvimento da criatividade por parte do corpo docente universitário, que foi avaliado 

pelos estudantes como menos criativos do que os seus colegas e do que eles próprios. 

Observou-se ainda que, na escala de incentivo à criatividade, foram os alunos dos primeiros 

semestres os que avaliaram os seus professores como promovendo melhores condições à 

expressão da criatividade, comparativamente aos dos últimos semestres. Na universidade, a 

tendência é dar maior incentivo ao estudo independente, a exigir do aluno maior iniciativa, a 

se fazer uso de formas de avaliação que não aquelas que exigem apenas a reprodução do 

conteúdo dado em classe ou contido nos livros-textos, aspecto este mais evidente para os 

alunos dos primeiros semestres de sua formação universitária. Quando avaliaram o seu 

próprio nível de criatividade, observou-se que estudantes do sexo masculino, da segunda 

metade do curso e que trabalhavam consideraram-se como mais criativos do que os do sexo 

feminino, da primeira metade e que somente estudavam. A autora ressalta que esse fato 

possivelmente reflete uma dimensão do autoconceito, que merece ser mais bem explorada 

em pesquisas futuras.  

Davi et al. (2011) faz referencia a estudos como os de Teixeira (2000), Oliveira e 
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Wechsler (2002), Santeiro, Santeiro e Andrade (2004), com estudantes universitários que 

buscam identificar práticas docentes e características de professores que inibem e 

potencializam a criatividade. Na opinião dos estudantes o professor facilitador apresenta 

bom conhecimento de técnicas didáticas e conteúdos abordados, boa comunicação, bom 

relacionamento com os alunos, tem gosto pelo trabalho e senso de humor; enquanto que o 

inibidor da criatividade estaria preso a métodos de ensino tradicionais, seria arrogante, não 

incentivando o questionamento e incitando o medo. Alguns adjetivos descrevem um 

professor ideal para os alunos: criativo, amigo, pesquisador e atualizado; enquanto que na 

realidade o professore seria visto como cansado, desvalorizado e agressivo. 

Alencar (2011) faz referência a uma pesquisa (Alencar & Fleith, 2004) a respeito da 

percepção de professores e alunos da educação superior quanto à extensão em que os 

docentes propiciavam condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade. 

Participaram desta pesquisa 1.068 estudantes universitários de cursos diversos de distintas 

instituições de ensino superior e 35 de seus professores, aos quais foram aplicados 

questionários sobre práticas pedagógicas. Observou-se que os professores universitários, 

comparativamente a seus alunos, se avaliaram de forma significativamente mais positiva, ou 

seja, os professores superestimaram a avaliação dos estudantes em relação às suas práticas 

pedagógicas. Esses resultados corroboram com uma pesquisa realizada com estudantes do 

curso de engenharia (Alencar & Fleith, 2008) que, ao se referiram a fatores inibidores da 

criatividade, citaram as condições da universidade e a forma como o ensino é conduzido.  

Uma outra investigação levada a acbo por Oliveira e Alencar (2007), realizada com 

professores do Cursos de Letras, aponta para possíveis causas do descompasso entre a visão 

do docente e dos estudantes sobre a criatividade.  Os resultados indicaram que, embora a 

maioria dos docentes concordasse com a importância da criatividade na formação do 

cidadão, afirmaram desconhecer técnicas ou procedimentos técnicos para desenvolver o 

potencial criativo; além dessa temática não ter sido abordada em sua formação, tendo sido, 

ao contrário, reprimida. 

 Assim, conforme foi observado ao se discorrer de forma geral sobre a criatividade 

no contexto educacional, ao referir-se especificamente ao ensino superior, salienta-se a 

necessidade de investimento na formação de professores, como base para um processo de 

desenvolvimento da criatividade, preparando o docente para reconhecimento e estímulo do 

potencial criativo dos estudantes universitários, essencial a uma formação de qualidade. 

Nesse sentido Martinez (2002, p. 198) afirma: 
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“De particular importância é incentivar o desenvolvimento da criatividade dos 
professores do período de sua formação, isto é, nas instituições que formam 

professores. Isso não deve ser feito apenas por meio de uma disciplina de 
criatividade adicionada de forma isolada ao currículo, mas por meio de um 

sistema de ensino-aprendizagem verdadeiramente criativo, no qual os futuros 
professores experimentem, como alunos, aquilo que podem fazer 
posteriormente como professores; e onde encontrem um verdadeiro espaço 

para o desenvolvimento de sua criatividade”. 

 

3.2.3.   Perspectivas do potencial criativo na pesquisa 

 

A criatividade tem sido estudada por diferentes áreas do conhecimento (Alencar & 

Fleith, 2003). Há trabalhos sobre criatividade nas ciências de modo geral e mais 

frequentemente na filosofia, nas artes, na educação, na administração e na psicologia. Cada 

área desenvolve uma abordagem diferenciada quanto ao enfoque dado no estudo da 

criatividade, a sua conexão com o conhecimento.  

O conhecimento, para Maldonato e Orco (2010, p. 8) não é um “um mero lugar de 

passagem rumo à meta”, mas a busca de uma verdade que só se alcança no caminho da 

própria busca.  

“O conhecimento é um caminho ordinário e extraordinário, de confirmação 

e surpresa, de fascínio e desorientação, de cansaço e felicidade. Aprender 

não é somente reconhecer o que já é sabido. Nem sequer transformar o 

desconhecido em conhecimento. Aprender é a unidade do reconhecimento 

e da descoberta, a união do conhecido e do desconhecido (...) A busca 

verdadeira, de fato, não está numa meta que põe fim à procura. A meta está 

na própria busca. É nela que cresce o amor pelo que se procura” 

(MALDONATO & ORCO, 2010, p. 8). 

  

 Autores como Pereira, Pavanati e Sousa (2011, p.113) salientam que em princípio, 

haveria uma contradição entre conhecimento e criatividade, posto que o termo 

“conhecimento” indica um acervo de possibilidades já constituídas e bem aceitas; enquanto 

que o termo “criatividade” prevê invenção ou inovação e, portanto, deve contradizer ou 

negar o conhecimento já constituído Os mesmos autores, entretanto, afirmam que “são os 

processos criativos que renovam o conhecimento, promovendo avanços particulares ou 

desenvolvimento em geral. Em outras palavras, é preciso negar a tradição para ampliar a 

tradição.”. 
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O conhecimento e a criatividade se relacionam diretamente com a pesquisa 

científica. Pesquisar cientificamente significa realizar a busca de conhecimentos, apoiando-

se em procedimentos capazes de dar confiabilidade aos resultados. 

 

“A natureza da questão que dá origem ao processo de pesquisa varia. O 

processo pode ser desencadeado por uma dificuldade, sentida na prática 

profissional, por um fato para o qual não conseguimos explicações, pela 

consciência de que conhecemos mal alguma situação ou, ainda, pelo 

interesse em criarmos condições de prever a ocorrência de determinados 

fenômenos” (PRODANOV & FREITAS, 2013, p. 44). 

Minayo, Deslandes, Neto e Gomes (2011, p. 17), ao observar por um prisma mais 

filosófico, consideram a pesquisa como: 

“Atividade básica da Ciência na sua indagação e construção da realidade. É 

a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade 

do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula 

pensamento e ação”.  

 

A pesquisa cientifica tem um papel essencial no âmbito do ensino superior. De 

acordo com a legislação, o tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui 

o eixo fundamental da Universidade brasileira e não pode ser compartimentado. O artigo 

207 da Constituição Brasileira de 1988 dispõe que “as universidades (...) obedecerão ao 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Essas funções básicas são 

equiparadas e merecem igualdade em tratamento por parte das instituições de ensino 

superior (MOITA & ANDRADE, 2009, p. 269).  

Ao analisar a criatividade na pesquisa acadêmica, Ades (1994, p. 28) lembra que a 

ciência, como outros campos criativos, valoriza o novo. Indo em direção ao novo, contudo, 

“a tarefa criativa não pode ter resultados previsíveis e não pode ser programada, como se 

programa a construção de uma ponte”, pois o “esforço puro não é garantia de originalidade”. 

Nessa perspectiva o autor sugere exercitar a “descentração do pensamento” visando a uma 

“mudança necessária do ângulo de abordagem”. Para isso é necessário propiciar o 

crescimento das ideias através de práticas e contextos adequados, conforme exemplifica o 

autor: 

“Um destes contextos é o da discussão informal, como a que às vezes 

segue palestras ou simpósios (nunca há tempo suficiente para que a 

discussão se estruture!) ou surge ao redor de uma mesa de seminário, em 

aula ou em lugares menos acadêmicos como uma mesa de bar. 
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Não importa na verdade, o contexto físico (...) mas, sim, a espontaneidade 

e a convicção do debate em que cada participante, de forma mais ou menos 

lúdica, toma partido, critica, faz avançar a discussão através de suas 

colocações. O pensamento sai da esfera individual, se torna cooperativo, 

um pensamento a duas, quatro, n mãos” (ADES, 1994, p. 28). 

  

Ribeiro (2015, p. 209) afirma que a pesquisa deve ser um momento dedicado à 

produção de conhecimentos, ao confronto e desenvolvimento de novas teorias, à inovação 

metodológica. E, para tanto, deve ser baseada em um processo que exige flexibilidade e abertura 

plena para mudar as próprias ideias e abstrair toda a riqueza e plasticidade do fenômeno 

subjetivo. Ou seja, “Imergir a esse nível de profundidade exige-nos a atitude de abrir mão de 

tudo que estiver consolidado, pois o que está fossilizado se transforma em uma barreira quase 

intransponível para a expressão da criatividade na pesquisa acadêmica”. 

Nesse sentido é importante lembrar o conceito de inovação. Segundo Maldonato e 

Orco (2010, p. 6):  

 

“Inovação é uma capacidade de a mente inferir significados inusitados a 

partir de informações aparentemente banais; produzir respostas divergentes 

e criativas; olhar a realidade convencional com uma óptica insólita; gerar, 

em suma, hipóteses, cenários e soluções diferentes de maneira quase 

casual, mesmo fora de uma lógica estruturada”. 

 

 

Torres-Oliveira (2011) afirma que para a inovação é indispensável à presença da 

criatividade; o que implica em uma mobilização sistemática dos que trabalham na produção 

de ideias novas e úteis em determinado domínio, em um contexto social específico.  

Marinho e colaboradores (2012) salientam que uma das aplicações da criatividade na 

atualidade é inovação de produtos, que se encontra em ascensão diante da realidade 

mercadológica recente, na qual as necessidades dos clientes estão em constantes mudanças e 

a redução da longevidade dos produtos tem sido acelerada. 

Ainda em relação à inovação, Maldonato e Orco (2010, p.7) lembram que, as pessoas 

inovadoras podem ser “incômodas, indisciplinadas, fora dos esquemas, não raro 

contraditórias” e por isso serem reprimidas no campo social e no ambiente das organizações. 

É, portanto é necessário aos diversos sistemas organizacionais, “não só aceitar, mas exaltar 

as desordenadas verdades que estão na origem da invenção, da criação e, em geral, de tudo o 

que favorece a mudança.” As autoras ressaltam, contudo, que  não se pode subestimar a 

resistência à inovação, pois  “a natureza humana é bastante ambivalente: de um lado 
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manifesta uma tendência para a conservação, uma propensão à praxe habitual que dá 

segurança; de outro, padece do fascínio pela novidade, pela mudança”(ibidem). 

  Segundo Ribeiro (2015), um caminho que permite dispor os elementos de análise de 

cada realidade de diferentes maneiras é o pesquisador permitir-se expressar o seu próprio 

potencial criativo também na pesquisa acadêmica.  Para isso a autora afirma que é 

necessário não se restringir a uma única metodologia, respeitando, o caráter multifacetado 

dos fenômenos complexos. Nesse sentido é importante ressaltar quatro pontos essenciais a 

serem observados na pesquisa acadêmica: a abertura paradigmática; fundamental para 

buscar as diferentes possibilidades metodológicas e as emergências do percurso na 

constituição e na materialização do cenário da pesquisa acadêmica; o diálogo; que amplia o 

campo de percepção da realidade, a partir da contribuição de diferentes referenciais; a 

estrutura flexível, que permita a integração entre realidades complexas; e espírito aberto ao 

novo, capaz de seguir atento e valorizar o registro do inesperado. Dessa maneira, segundo o 

autor, chega-se “a abertura para alcançarmos a expressão da criatividade, da complexidade e 

da transdisciplinaridade na pesquisa acadêmica” (RIBEIRO, 2015, p. 212). 
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CONCLUSÃO 

 

Este capítulo trata do enquadramento teórico sobre o tema criatividade. Por sua 

própria natureza, a criatividade, compreendida como fenômeno multidimensional, que 

apresenta um amplo espectro para investigação, que inclui diversas áreas de conhecimento 

como ciências exatas, biológicas, humanas e sociais aplicadas. 

Nesse universo, com inúmeras possibilidades de exploração, optou-se nesta Tese, 

por enfatizar três aspectos que foram considerados fundamentais para realização da 

pesquisa: a definição de criatividade; a compreensão do que é ser criativo; e a análise de 

como ensino superior, tem trabalhado a criatividade. 

Observa-se que os dois primeiros aspectos citados se complementam e possibilitam 

uma visão geral do indivíduo criativo e suas potencialidades, que aparecem especificamente 

no contexto educacional, confrontando um ideal de formação e desenvolvimento humano 

com a realidade dos cursos de graduação. 

A primeira parte do capítulo, Nos caminhos da criatividade, respaldada por 

pesquisas de autores consagrados, a partir de uma metáfora mostra a criatividade como: um 

fenômeno multidimensional; associada a um fazer/compreender algo novo; relacionada à 

resolução de situações-problemas; e influenciada pelo ambiente.  

A segunda parte do capítulo, O ser criativo: a pessoa e o processo criativo, auxilia 

na compreensão ampla da criatividade, ao acrescentar detalhes sobre este fenômeno. Nesse 

ponto considerou-se oportuno não abordar estudos sobre produtos criativos, e focar o 

referencial teórico naquilo que mais contribuiria para elucidar as questões de partida que 

motivaram a realização da Tese. 

A terceira parte do capítulo, Educação criativa, abordou a criatividade no contexto 

educacional e questões emergentes no ensino superior. Entre as várias questões relevantes 

três foram escolhidas por serem essenciais para compreensão da pesquisa de campo desta 

Tese. São elas: As bases históricas do ensino superior no Brasil, que ampliam a visão do 

leitor sobre o universo dos estudantes pesquisados; Estudos sobre a criatividade no ensino 

superior, que mostra o foco dos pesquisadores e as lacunas existentes nessa área; e as 

perspectivas do potencial criativo da pesquisa; que contextualiza a escolha de estudantes 

integrados a atividades de pesquisa cientifica como sujeitos neste Estudo. 
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Embora não seja extenso, este capítulo representa um passo importante na Tese ao 

proporcionar ao leitor uma bagagem de informações que lhe serão úteis nesta caminhada. 
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CAPÍTULO III 

ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
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INTRODUÇÃO  

 

Uma pesquisa pode ser comparada a um relato de viagem, feito através do olhar de 

um pesquisador. Nesse sentido a metodologia é o mapa do caminho percorrido, através do 

qual se alcançam os objetivos traçados no inicio da jornada.  

Este capítulo expõe e fundamenta a escolha da metodologia utilizada nesta pesquisa, 

que foi do tipo qualitativa, mas especificamente uma Pesquisa-Ação. 

Uma vez definido o tipo de pesquisa, a maneira de caminhar, delimita-se o universo 

pesquisado ao discorrer sobre os sujeitos envolvidos e locus de realização do estudo. Dessa 

forma se esclarecem como foi constituída a amostra de participantes, os critérios de inclusão 

e exclusão adotados, bem como algumas peculiaridades importantes referentes à IES onde se 

concretizou esta pesquisa. 

No decorrer do texto o percurso metodológico é detalhado, ao explicar as técnicas e 

instrumentos utilizados na recolha de dados, através dos quais se alcança os objetivos 

propostos inicialmente. 

Igualmente fundamentais neste capítulo são: a descrição das técnicas utilizadas para 

analisar os resultados, mais uma vez adequadas à investigação; e os aspectos éticos que 

asseguram os direitos dos sujeitos da pesquisa.  
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1. METODOLOGIA 

 

“Não tenho um caminho novo, o que tenho novo é o jeito de 

caminhar” (THIAGO DE MELLO). 

 

 Este capítulo trata do percurso metodológico da pesquisa, ou seja, os caminhos e 

instrumentos que foram utilizados para realizar esta Tese. De forma didática este processo 

foi organizado em tópicos que descrevem: o tipo de investigação; os sujeitos que 

constituíram o público-alvo; o período e o local da coleta de dados em campo; o método de 

recolha de dados; as técnicas de análise empregadas e os princípios éticos observados. 

 

  1.1. Tipo de pesquisa 

 

Esta pesquisa utilizou uma abordagem do tipo qualitativa. Este caminho foi escolhido 

por alguns motivos que serão comentados a seguir 

Embora a pesquisa social tenha sido marcada pelo emprego de métodos quantitativos, 

percebe-se, nos últimos anos, o crescimento da abordagem qualitativa como possibilidade de 

investigação em áreas como a Psicologia, Educação e Administração (NEVES,1996) 

A designação qualitativa é um termo genérico para designar pesquisas, que, usando ou 

não, quantificações, pretendem interpretar o sentido de um evento a partir do significado que 

as pessoas atribuem ao que falam e fazem.  

“A pesquisa qualitativa recobre, hoje, um campo transdisciplinar, 

envolvendo ciências humanas e sociais, assumindo tradições ou 

multiparadigmas de análise, derivadas do positivismo, da fenomenologia, 

da hermenêutica, do maxismo, da teoria crítica e do construtivismo, e 

adotando multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno 

situado no local que ocorre, e, enfim, procurando tanto encontrar o sentido 

desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas dão a 

eles” (CHIZZOTTI, 2006, p. 28). 

 

Sabe-se que a pesquisa é uma atividade científica que objetiva conhecer a realidade. 

Demo (1985) ressalta que “A realidade não se desvenda na superfície; nunca se esgota em 

esquemas explicativos, pois é mais exuberante que estes”. Este autor afirma que as 

realidades sociais se manifestam de formas mais qualitativas que quantitativas, dificultando 

procedimentos de manipulação exata. A percepção da qualidade, contudo, não deve 

significar falta de rigor na análise, ao contrário, apresenta-se como um desafio de 
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construções científicas mais cuidadosas. 

Nesse mesmo sentido, Minayo e Sanches (1993) salientam que a abordagem 

qualitativa se afirma no campo da subjetividade e do simbolismo, além de realizar uma 

aproximação fundamental entre sujeito e objeto, uma vez que ambos são da mesma natureza. 

“O trabalho qualitativo caminha sempre em duas direções: numa, elabora 

suas teorias, seus métodos, seus princípios e estabelece seus resultados; 

noutra, inventa, ratifica seu caminho, abandona certas vias e toma direções 

privilegiadas. Ela compartilha a idéia de “devir” no conceito de 

cientificidade. Definir o nível de simbólico, dos significados e da 

intencionalidade, constituí-lo como um campo de investigação e atribuir-

lhe um grau de sistematicidade pelo desenvolvimento de métodos e 

técnicas têm sido as tarefas e os desafios dos cientistas sociais que 

trabalham com a abordagem qualitativa” (MINAYO & SANCHES, 1993, 

p. 245). 

 

Entre as estratégias de pesquisa qualitativa, pode-se citar a etnografia, as pesquisas 

ativas, a história de vida e o estudo de caso.  As pesquisas ativas, de modo geral, visam 

auxiliar a promoção de alguma mudança desejada. A partir dessa perspectiva é caracterizado 

um problema, analisando as condições existentes, propondo-se ações e avaliando as soluções 

elencadas para solucionar para situações problemáticas, garantindo uma mudança possível 

(CHIZZOTTI, 2006). 

Esta pesquisa utilizou como estratégia, um dos tipos de pesquisa ativa, denominado 

pesquisa-ação, que pode ser definida como: 

“A pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação com 

uma ação ou com a resolução de um problema coletivo no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo” 

(THIOLLENT, 1985, p. 14). 

 

Por sua vez, Fonseca (2002, p. 34) destaca: 

“A pesquisa-ação pressupõe uma participação planejada do 

pesquisador na situação problemática a ser investigada. O processo 

de pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de 

transformar as realidades observadas, a partir da sua compreensão, 

conhecimento e compromisso para a ação dos elementos envolvidos 

na pesquisa”. 

 

A ação desenvolvida nesta pesquisa foi a elaboração e aplicação de um programa de 

desenvolvimento da criatividade para estudantes universitários, denominado “Oficinas de 
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viver: desenvolvimento do potencial criativo”. 

 

 

1.2. Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa foram estudantes de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) pública no município de Sobral (Ceará, Brasil), a Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA). 

A UVA, fundada em 1968, tem como missão ofertar ensino superior de excelência, 

de forma inclusiva, flexível e contextualizada, e buscar, por meio da pesquisa e extensão, 

soluções que promovam a qualidade de vida. Segundo o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI)-2013-217, sua visão de futuro é ser, em 2020, reconhecida por sua 

competência na formação de professores para a educação básica, pela oferta de ensino 

superior de qualidade e flexível e pelos conhecimentos acumulados sobre os ecossistemas do 

semiárido cearense. 

De maneira específica, a UVA exerce efeitos imediatos sobre a região noroeste do 

estado, em 28 municípios, envolvendo 10.241 estudantes (Pró-Reitoria de Planejamento -

PROPLAN/UVA, 2014). 

Para estudar a criatividade dos estudantes dessa IES foi selecionada uma amostra não 

probabilística de 30 indivíduos, que cursavam períodos e cursos diversos, durante o período 

de coleta de dados.  

A amostra foi formada por dois grupos distintos de estudantes:  

O primeiro grupo (G1), composto por indivíduos que participam do Programa 

Institucional de Iniciação Científica (PIIC) da UVA.  

O segundo grupo (G2) composto por indivíduos sem envolvimento em atividades de 

pesquisa. 

 

O primeiro grupo (G1) foi formado a partir da lista de inscritos do Programa de 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) da UVA, contemplados pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Inicação Cientifica (PIBIC) do Consellho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) no ano de 2015, composta por 43 

estudantes.  

O PIIC da UVA é um programa centrado na iniciação científica de alunos de 

graduação em todas as áreas do conhecimento. Um dos seus objetivos é:  

“Proporcionar ao aluno de graduação , orientado por pesquisador 

qualificado, o aprendizado de técnicas e métodos científicos, bem como 

estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, 

decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas 

de pesquisa” (ANAIS, 2007, p. iv). 

 

 Por estas características, ou seja, abranger diversas áreas do conhecimento e 

estimular a criatividade, esse programa foi escolhido para que seus participantes fossem 

componentes da amostra da Tese. A abordagem a este grupo de alunos foi feita mediante 

convite enviado por correio eletrônico solicitando participação na pesquisa e divulgação 

presencial em reunião do grupo, onde foram explicitados os objetivos do estudo e 

distribuídas fichas de pré-inscrição aos presentes. Foram ofertadas 20 vagas e 12 estudantes 

aderiram à ação proposta pela pesquisa.  

O segundo grupo (G2) foi formado por estudantes em geral da universidade, 

pertencentes a qualquer curso ou período (ano). Este grupo constituiu-se por adesão 

espontânea dos estudantes, adotando como critério de exclusão pertencer ao G1. Para 

abranger este público utilizou-se um processo de divulgação nos 4 campi da UVA através de 

cartazes e distribuição de folders com fichas de pré-inscrição na ação proposta. Foram 

ofertadas 20 vagas e 18 estudantes aderiram à ação proposta pela pesquisa.  

Os critérios de inclusão na amostra (G1+G2), portanto, foram estar regularmente 

matriculado em um curso de graduação da UVA e aceitar participar da pesquisa. A partir 

desses dois grupos, que totalizou 30 indivíduos, investigou-se a criatividade entre estudantes 

envolvidos e não envolvidos em atividades institucionais de pesquisa, que constituem um  

estímulo ao potencial criativo. 

 

1.3.Período e locus da pesquisa de campo  

 

A pesquisa de campo com a amostra selecionada ocorreu nos meses de julho (G1) e 

outubro de 2015 (G2), buscando adequar-se ao calendário acadêmico. 
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A ação “Oficinas de viver: desenvolvimento do potencial criativo” foi realizada nas 

dependências do Campus do Derby (Centro de Ciências da Saúde-CCS) e do Memorial do 

Ensino Superior de Sobral (MEES), ambos equipamentos da Universidade Estadual Vale do 

Acaraú (UVA) em Sobral, Ceará. Estes espaços tinham disponibilidade de horários e 

recursos físicos adequados a metodologia proposta (sala ampla, climatizada, cadeiras não 

fixas, equipamento multimídia). 

 

1.4. Recolha de dados 

 

 A recolha de dados desta Tese compreende as etapas de: pesquisa bibliográfica e 

documental e pesquisa de campo.  

 A pesquisa bibliográfica, apresenta o estado do conhecimento em relação a temática 

da pesquisa e concentrou-se basicamente em dois eixos: a conceituação de criatividade; o 

ambiente educacional e sua relação com a criatividade. A pesquisa documental, realizada na 

UVA, investigou dados referentes a esta IES, trazendo elementos necessários a 

contextualização do estudo.   

A pesquisa de campo procedeu a recolha de dados durante a ação denominada 

“Oficinas de viver: desenvolvendo o potencial criativo”.  

As referidas Oficinas, com carga horária de 40 horas, foram realizadas com cada 

grupo participante da pesquisa (G1 e G2), totalizando 2 Oficinas e 80 horas de atividade.   

Ressalta-se o seguimento da mesma proposta metodológica para os dois grupos; descrita no 

capítulo dos resultados. 

Durante as ações utilizou-se como instrumentos: a observação participante; o registro 

escrito em Diário de Campo; registro em áudio e imagens (fotografia, vídeo). As gravações 

realizadas foram posteriormente transcritas e incluídas no Diário de Campo. 

Para a apreensão do conceito de criatividade e auto-percepção da criatividade dos 

estudantes utilizou-se como instrumento um formulário com questões abertas (Anexo I).  

Com a finalidade de avaliar a criatividade dos participantes da pesquisa foi aplicado 

o instrumento Teste de Criatividade de Torrance “Pensando Criativamente com Figuras”, 

em sua versão brasileira adaptada e validada pela pesquisadora Solange Wechsler (2004).  
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O Teste “Pensando Criativamente com Figuras” é composto por três atividades. A 

primeira apresenta uma forma curva como estímulo; a segunda possui rabiscos de diversos 

tipos, para serem completados (10 estímulos) e a terceira tem uma série de linhas paralelas 

como proposta inicial para desenhos (30 estímulos). Este Teste é avaliado por características 

cognitivas e emocionais apresentadas nos desenhos e nos seus títulos e está descrito nesta 

Tese no item que aborda medidas de avaliação da criatividade. Salienta-se que a aplicação e 

análise dos Testes de Torrance foi mediada por um psicólogo, seguindo os critérios 

científicos exigidos. 

Estes dois instrumentos citados (Formulário e Teste de Torrance) foram aplicados 

duas vezes: uma no inicio e outra ao final da Oficina de cada grupo (G1 e G2), permitindo 

observar se houve mudança no padrão de resposta após a realização da ação proposta. 

Na investigação das práticas que inibem e potencializam a criatividade na 

universidade utilizou-se como instrumento a dramatização em grupo, seguida de discussão. 

Os resultados foram anotados no Diário de Campo e posteriormente organizados em 

quadros. 

Para traçar um perfil do potencial criativo dos estudantes utilizou-se uma série de 

exercícios que estimulam o desenvolvimento da criatividade, descritos no Roteiro de 

Atividades das Oficinas (Anexo III). 
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1.5.  Técnica de análise dos dados 

O tratamento dos dados deu-se com a descrição e sistematização das informações 

recolhidas, análise dos discursos e síntese através de quadros explicativos.  

As respostas ao formulário aplicado (Apêndice I) foram processadas pelo programa 

informático IRAMUTEQ (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes 

et de Questionnaires), que faz analise estatística de corpus textuais com análise lexográfica a 

análise multivariadas (MARCHAND & RATINAUD, 2012). Entende-se como corpus o 

conjunto de unidades de contexto incial (UCI) que se pretende analisar. Foram utilizadas as 

formas de análise Nuvem de palavras e Análise de similitude associadas ao processamento 

do corpus para as Oficinas G1 e G2. Para a síntese das respostas dos dois grupos foi 

utilizada a Classificação Hierárquica Descendente (CDH), após a leitura do corpus e a 

emersão das categorias que foram analisadas e comparadas. Os dados do Teste de Torrance 

foram analisados conforme instrução própria e apresentados na forma de gráficos 

individuais dos participantes e em categorias de análise grupais.  

 

1.6. Aspectos éticos 

 Na realização desta Tese se observou os princípios éticos da autonomia, 

beneficência, não maleficência e justiça, visando assegurar os direitos dos sujeitos durante a 

pesquisa. Segundo Severino (2007) o princípio da autonomia trata-se do consentimento 

livre e esclarecido dos indivíduos, de modo que sejam tratados com dignidade; o da 

beneficência é a ponderação entre riscos e benefícios tanto atuais como potenciais, 

individuais ou coletivos, comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de 

danos e riscos; não-maleficência é a garantia que danos previsíveis serão evitados; e justiça 

fundamenta-se na relevância social da pesquisa com vantagens significativas para os sujeitos 

da pesquisa. 

 Após receberem o convite os estudantes concordaram em participar da pesquisa 

mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)- Anexo II. 

Uma cópia do mesmo foi entregue a cada participante e através de uma leitura explicativa 

foram esclarecidos os objetivos do Estudo. Os estudantes ficaram cientes que suas 

identidades seriam preservadas, sendo sua identificação realizada por codinomes tais como: 

E1, E2, (...), e1; e2 (…), garantindo assim seu anonimato. 
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CONCLUSÃO  

 

A metodologia adotada nesta pesquisa, conforme foi explicitado, atendeu aos 

objetivos, e mostrou-se adequada aos propósitos traçados. 

Essa percepção, no entanto, não exclui as dificuldades enfrentadas, que foram 

assumidas quando se optou por esse caminho metodológico. A pesquisa qualitativa requer 

do pesquisador um acurado senso de organização tanto na coleta quanto na análise dos 

dados. Na realidade os “dados” não estão objetivamente prontos para serem recolhidos, o 

que exige sempre a disposição para observar e reparar possíveis erros de percurso e entraves 

que possam prejudicar o andamento da pesquisa, que só emergem no momento da realização 

desta.  

Neste capítulo, como no resto da Tese, porém de forma mais contundente, foi 

necessário realizar escolhas que definiram o processo investigativo. Entre aquelas que foram 

muito ponderadas está o recorte dado a pesquisa que abordou no universo estudado dois 

grupos de estudantes que se diferenciavam pelo engajamento em projetos de pesquisa. Outra 

escolha, a adoção da Oficina, como estratégia de ação foi determinante para obtenção de 

resultados significativos. 

Reconhece-se, portanto, que para estudar a criatividade de estudantes universitários, 

as diversas técnicas de recolha de dados utilizadas na metodologia, foram eficazes e 

produziram um material rico e interessante que foi analisado também de forma satisfatória 

pelos métodos empregados. Dessa forma conclui-se que esta metodologia atendeu ao que se 

precisava para se chegar as conclusões gerais e perspectivas futuras. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
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 INTRODUÇÃO  

 Este capítulo descreve em três tópicos os resultados obtidos com a Pesquisa de 

Campo realizada.  

 O primeiro tópico (Um programa de desenvolvimento da criatividade) foi 

subdividido em dois itens que explicam como foi estruturado a ação proposta e quais os 

elementos essenciais à sua aplicação.  

 O segundo tópico (Oficinas de Viver: floração e colheita) foi subdivido em seis itens 

que apresentam: O perfil dos participantes; A percepção dos participantes acerca da 

criatividade; A autopercepção dos participantes sobre sua criatividade; Avaliação da 

criatividade dos participantes, baseada no Teste Figurativo de Torrance; A percepção acerca 

dos fatores que inibem e potencializam a criatividade; O potencial criativo dos participantes 

expresso nas atividades realizadas. 

 Conforme foi descrito no capítulo Metodologia, esta pesquisa envolveu dois grupos 

de estudantes da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), totalizando 30 sujeitos, 

sendo 12 pertencentes à Oficina G1 (bolsistas de Iniciação Científica) e 18 à Oficina G2 

(estudantes sem participação em atividades de pesquisa). 

 Os resultados obtidos são apresentados para a Oficina G1 e Oficina G2; discutidos 

em separado e comparados; de modo que se possa ter uma visão do desempenho de cada 

grupo de estudantes e da totalidade da ação. Em alguns exercícios a análise geral aparece em 

primeiro lugar, em outros aparecem em primeiro os resultados para cada grupo. No item que 

avalia os Testes de Torrance aplicados, a análise geral para cada Oficina é seguida por uma 

análise individual de cada estudante.  

 É importante ressaltar que os subitens dialogam entre si. O estudante, ao avaliar sua 

criatividade, por exemplo, utiliza elementos de seu conceito próprio de criatividade, 

abordado no item anterior; cuja construção está associada a seu perfil e a estímulos e 

barreiras percebidos em seu ambiente educacional. Esses elementos, por sua vez, estão 

ligados à maneira de expressão da criatividade avaliada pelo Teste Figurativo de Torrance e 

pelos exercícios desenvolvidos. 

 O terceiro tópico apresenta a verificação das hipóteses formuladas no inicio desta 

Tese. A leitura deste capítulo, portanto, permite uma imersão no universo pesquisado através 

do ponto de vista do estudante, que expressou sua compreensão a respeito da criatividade 

durante a ação proposta em variados aspectos e perspectivas. 

  



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

81 

 

1. PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE  

1.1. A sementeira 

 

  Um dos objetivos desta Tese que se constituiu um desafio especial foi à construção 

de uma proposta de Programa de Desenvolvimento da Criatividade para estudantes 

universitários. Inúmeros autores, em diferentes épocas e contextos trabalharam na 

perspectiva de desenvolver o potencial criativo. No Brasil estudos investigaram o efeito de 

diferentes programas na criatividade do aluno (ALENCAR & FLEITH, 2003), sendo que 

essas iniciativas tiveram maior destaque nas décadas de 80 e 90 do século XX. Fadel e 

Wechsler (2011) apontam que a maioria dos programas de desenvolvimento de criatividade 

teve como amostra estudantes e professores de ensino fundamental e médio, sendo 

encontrada uma lacuna em relação ao ensino superior. Trabalhar com esse público responde 

a uma necessidade, e se depara com a limitação do pequeno número de publicações e relatos 

de experiência envolvendo universitários.  

 O desafio colocado, portanto foi: desenvolver um Programa apropriado ao contexto 

regional do ambiente educacional pesquisado e ao que mesmo tempo compreendesse o 

desenvolvimento da criatividade com seus aspectos individuais e universais. 

 As ideias, um elenco de práticas a serem experimentadas, foram plantadas como em 

uma sementeira, tendo em sua gênese o referencial teórico estudado.  Algumas experiências 

docentes no âmbito do desenvolvimento humano, organizadas de forma original nos 

exercícios e vivências serviram de adubo. Os participantes da pesquisa foram o solo fértil de 

onde brotaram os resultados.  

 O Programa proposto utilizou-se do método de trabalho de Oficinas, que podem ser 

definidas como um espaço de ação e reflexão, no qual se pretende integrar teoria e prática; 

conhecimento e trabalho; educação e vida (ANDER-EGG,  apud OMISTE, LÓPEZ & 

RAMÍREZ, 2000). 

 A oficina prevê momentos de troca de saberes a partir da uma horizontalidade na 

construção do saber inacabado. Sua dinâmica toma como base o pensamento de Paulo Freire 

no que diz respeito à dialética/dialogicidade na relação educador e educando. Candau (1995) 

destaca que a atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de situações 

concretas, o trabalho com distintas expressões da cultura popular, são elementos 

fundamentais na dinâmica das oficinas pedagógicas. A opção por esse formato deveu-se, 

portanto, a sua aplicabilidade ao desenvolvimento do potencial criativo e a experiência da 
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pesquisadora, que assumiu simultaneamente o papel de mediadora/ facilitadora do processo 

de produzir conhecimento e estimular a criatividade durante as Oficinas. 

 Para estimular a adesão do público-alvo, as Oficinas receberam a denominação 

“Oficinas de viver: desenvolvimento do potencial criativo”. Utilizou-se como referencial 

teórico os autores Wechsler, Alencar, Ostrower, Moreno, Freire, Guilford, Torrance. O 

Programa constou de uma pequena parte teórica com exposição dialogada dos temas, que 

esteve integrada a uma parte mais extensa, de natureza prática, composta por exercícios 

individuais e coletivos e vivências grupais. 

 As temáticas abordadas foram: o conceito ampliado de criatividade, a pessoa criativa, 

desenvolvimento de características criativas, o ambiente criativo. Foram utilizados alguns 

exercícios clássicos como Tempestade de ideias, Listagem de atributos, Sinética, Títulos 

Expressivos, Imagens sensoriais. Outros foram adaptados ao contexto do grupo e recriados 

pela pesquisadora. As vivências objetivaram principalmente criar um clima acolhedor, 

afetuoso e libertário, propício à expressão espontânea dos participantes. 

 O próximo item detalha a estrutura da Oficina mostrando como este formato se 

encaixou nos objetivos propostos por esta Tese.  

 

 

   1.1.1 Como foram estruturadas as Oficinas  

As Oficinas foram concebidas durante o planejamento da fase de pesquisa de campo 

desta Tese, que objetiva analisar e promover a criatividade em estudantes da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA) em Sobral, Ceará. 

Os objetivos específicos das Oficinas foram os seguintes: Conhecer a percepção dos 

estudantes sobre criatividade; Aplicar teste de criatividade (Pensando Criativamente com 

Figuras- Torrance, Versão Brasileira); Conhecer a autoavaliação dos estudantes sobre sua 

criatividade; Discutir conceitos de criatividade, sua importância e desenvolvimento; 

Identificar fatores que podem potencializar e inibir a criatividade na universidade; 

Desenvolver o potencial criativo dos estudantes. 

 

A metodologia de Oficina trabalhou a temática “criatividade” de forma ativa 

construindo conhecimento através de exercícios e atividades práticas individuais e grupais.  

O grupo foi trabalhado na perspectiva de ser um contexto privilegiado de articulação do 
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conhecimento e transformação da realidade. Utilizou-se o conceito segundo o qual: 

“Grupo não é um mero somatório de indivíduos; pelo contrário, ele se 

constitui como uma nova entidade, com leis e mecanismos próprios e 

específicos. É semelhante a um organismo, possuindo o sentido da sua 

própria direção, ainda que não possa definir intelectualmente essa 

direção(...) Desta forma, todos os integrantes estão reunidos em torno de 

uma tarefa e objetivo comuns e é imprescindível a existência de uma 

interação afetiva entre seus membros” (ZIMERMAN & OSÓRIO, 1997; 

ROGERS, 2002, apud MONTEIRO ET AL, 2005, p.249).  

 

As abordagens grupais foram inseridas no sentido de criar laços entre os 

participantes, desenvolver a afetividade, favorecer a escuta, a livre expressão de ideias e 

superação de bloqueios à criatividade. 

Estruturalmente as “Oficinas de viver- desenvolvendo o potencial criativo” foram 

organizadas em três módulos interdependentes, totalizando 40 horas. (Quadro 1)   

 

QUADRO 1- Estrutura das “Oficinas de viver: desenvolvimento do potencial criativo”, Pesquisa 

“O ser criativo no ensino superior”, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 
MÓDULO CONTEÚDO EXPRESSÃO ARTISTICA CARGA 

HORARIA 

I- Divergir, Fluir Conceitos de criatividade, 

características criativas; 

pensamento divergente. 

Literatura (poesia)  

 

 

 

40 horas 
II- Explorar, inovar Características de pessoas 

criativas, o processo e o 

produto criativo. 

Artes Plásticas (colagem, 

pintura, modelagem) 

III-Arriscar, 

experimentar 

O ambiente criativo; fatores 

que inibem e potencializam a 

criatividade; a criatividade nas 

práticas discentes. 

Teatro (Teatro Espontâneo) 

Fonte: VIANA, R.S., 2016. 

 

Os três módulos foram desenvolvidos a partir do esquema descrito abaixo. 

O “Módulo I- Divergir, fluir” apresentou e discutiu conceitos de criatividade, 

características criativas e o pensamento divergente. Esse Módulo trabalhou em especial o 

desenvolvimento de algumas características criativas (fluência, flexibilidade, elaboração, 

uso de analogias e metáforas, títulos expressivos) e teve como expressão artística explorada 

a Literatura (poesia). 

O “Módulo II- Explorar, inovar” enfocou as características de pessoas criativas, o 

processo e o produto criativo. Esse Módulo trabalhou em especial o desenvolvimento de 
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algumas características criativas (originalidade, perspectiva incomum, perspectiva interna, 

uso de contextos) e teve como expressão artística explorada as Artes plásticas (colagem, 

pintura, modelagem). 

O “Módulo III- Arriscar, experimentar” abordou o ambiente criativo; fatores que 

inibem e potencializam a criatividade e a criatividade na perspectiva das práticas discentes. 

Esse Módulo trabalhou em especial o desenvolvimento de algumas características criativas 

(expressão de emoções, fantasia, movimento, combinação de ideias, extensão de limites) e 

teve como expressão artística explorada o Teatro (Teatro Espontâneo).  

Cada módulo explorou uma expressão artística diferente, uma vez que a criatividade 

é um componente dos processos artísticos em geral; aprendizagens vivenciais e artísticas, 

portanto, valorizam a expressão criativa. Assim, uma das formas de explorar a criatividade é 

incentivar a sensibilidade e a intuição através da realização de manifestações artísticas, pois 

“a arte com o seu caráter multissignificativo carrega a sensibilidade e os impulsos intuitivos 

como parte integrante da sua significação” (FREIRE, 2009). 

A sequência dos módulos foi pensada no sentido de uma progressão gradual da 

interação e confiança entre os participantes e sua abertura para experimentação. Iniciou-se 

no módulo I explorando uma manifestação artística que aciona aspectos da linguagem mais 

habituais aos estudantes (a palavra escrita), adentrando nos campos mais simbólicos (a 

pintura livre) e de expressão corporal e intuitiva (o teatro espontâneo), nos módulos II e III, 

respectivamente. 

Em relação à avaliação da Oficina, optou-se por uma avaliação processual, que foi 

desenvolvida no decorrer dos exercícios realizados. Assim, a cada etapa, através do registro 

em Diário de Campo, pode-se aferir a evolução do desempenho de cada participante e do 

grupo, conforme será visto no item do segundo tópico deste capítulo. Destaca-se o interesse 

em visualizar o desenvolvimento do potencial criativo a partir dos resultados e também dos 

processos de realização das atividades propostas.  

 

1.1.2. Materiais utilizados e produzidos para as Oficinas 

 

 Para executar as atividades das Oficinas houve necessidade de algumas atividades 

pedagógicas prévias como: seleção e treinamento de monitores; produção de material de 

divulgação; produção de material didático; alocação de recursos didáticos e adequação do 
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ambiente. 

 Em uma primeira etapa de planejamento foi formada uma equipe voluntária de 

estudantes para atuarem como monitores nas Oficinas, auxiliando na divulgação e registro 

das mesmas. Os monitores atenderam a chamada pública e passaram por seleção realizada 

pela pesquisadora que constou de entrevista e produção de um texto a partir de um estímulo 

visual. No processo seletivo foi avaliada a disponibilidade para ação, curiosidade pelo tema, 

expressão verbal, fluência e originalidade no texto escrito. Foram selecionadas três 

monitoras para Oficina 1, sendo uma estudante do Curso de Pedagogia, uma estudante do 

Curso de Direito e uma estudante do Curso de Enfermagem. Para Oficina 2, a estudante de 

pedagogia foi substituída por duas colegas do mesmo curso, totalizando 4 monitoras. 

 Estas alunas selecionadas formaram um grupo que participou de capacitação de 

20h/aula, envolvendo a leitura e discussão de textos sobre a criatividade, vivências grupais, 

orientações sobre como fazer registros escritos e fotográficos para coleta dados e preparação 

de materiais didáticos. Sua participação como monitoras foi certificada pela Pró-Reitoria de 

Pós-graduação e Pesquisa (PRPPG) da UVA, a qual o Projeto de Pesquisa desta Tese está 

vinculado institucionalmente. 

 Já com o grupo constituído foi elaborada uma logomarca para as Oficinas, utilizando 

desenho original de um estudante de pedagogia contatado de forma voluntária. Esta marca 

estampou camisetas a serem usadas pela equipe durante a pesquisa de campo; capa de 

material didático produzido, crachás; cartazes e folders de divulgação das Oficinas (Anexo 

VII). Esta divulgação foi importante uma vez que o critério de inclusão na amostra 

pesquisada foi o aceite mediante ao atendimento de convite. A constituição de uma 

logomarca própria também reforça a gênese de identidade de um Programa de 

Desenvolvimento da Criatividade na universidade.   

 Foi elaborada uma apostila (Anexo V) para dar suporte teórico aos temas abordados. 

Este material didático foi dividido em três seções e foi distribuída aos participantes a cada 

respectivo módulo.  A entrega deste material objetivou ainda fornecer referencias 

bibliográficas para ampliar a compreensão do tema e instigar a curiosidade dos estudantes 

sobre o assunto.  

 No início da Oficina cada participante recebeu uma pasta contendo seu material 

pessoal (apostila, caneta, lápis e crachá). 

 Para realizar o exercício “A caixa preta” e “Usos diversos de caixas de papelão” 
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(Anexo III, fotos Anexo VII) foi necessário confeccionar as respectivas caixas, 

possibilitando a exploração tátil pelos participantes. Foram utilizadas embalagens vazias de 

produtos com formas diversas, cobertas com papel madeira e papel cartão pretas . 

 Para o exercício “A caixa sensorial” (Anexo III, fotos Anexo VII) foi adaptada uma 

câmara escura radiográfica, que serviu para manipulação dos participantes. Neste exercício 

foi utilizada uma série de objetos pouco usuais e com formas e texturas diferentes 

pertencentes a acervo da pesquisadora/facilitadora (Anexo VII). 

 No exercício “Usos diversos para objetos” (Anexo III) também foram usados objetos 

do acervo pessoal.   

 Para o exercício “Imagens sensoriais” (Anexo III) foram confeccionadas vendas para 

os olhos em TNT, propiciando um clima de maior concentração. 

 Nos exercícios “Colagem da Figura Criativa”, “Modelagem criativa: mexendo na 

panela” e “Pintura Livre” (Anexo III) foram utilizados materiais diversos tais como cola, 

tintas, cartolina, papel madeira, revistas para recortes, massa de modelar, cedidos em sua 

maioria pela UVA. 

 O exercício “Expressando emoções” (Anexo III) utilizou balões coloridos. A escolha 

das cores e a manipulação dos balões foram usadas para mobilizar os participantes e criar 

um efeito estético interessante para o ambiente. 

 No exercício “Teatro Espontâneo” (Anexo III) foi utilizado como elemento cênico na 

construção dos personagens um acervo composto de tecidos de variadas cores, estampas, 

texturas e tamanhos, cedidos pelo Projeto “Laboratório de Estudos e Práticas Grupais”, do 

Curso de Enfermagem da UVA. Para este exercício específico foi realizado um trabalho de 

adequação do ambiente de sala de aula que se constituiu de: retirada das cadeiras, introdução 

de colchonetes; diminuição da iluminação natural com vedação das janelas; delimitação do 

espaço do palco; construção de cortina de fundo para o palco; delimitação do espaço de 

camarim com disposição dos tecidos; aromatização do ambiente; uso de caixa de som com 

microfone e som ambiente. 

 O Quadro 2 contem a relação dos materiais e seu custo nas Oficinas. Esse material, 

excetuando os itens destacados, foi fornecido pela Instituição a qual a pesquisa está 

vinculada (UVA) através da Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PRPPG). O custo 

total para realização das duas Oficinas foi de R$ 704,31 (setecentos e quatro reais e trinta e 
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um centavos- ou cerca de cento e setenta e um euros). 

 

QUADRO 2: Recursos materiais e custo das “Oficinas de Viver: Desenvolvimento do Potencial 

criativo”, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

MATERIAL QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO (R$) VALOR (R$) 

Massa de modelar* 10 cx 4,90 49,00 

Tinta guache 6 cores 20 cx 3,49 69,80 

Papel madeira 40 fl 0,60 24,00 

Papel A4 500 fl 22,20 22,20 

Lápis Quatro cx (48 un.) 6,40 25,60 

Caneta esferográfica 2 cx (24) um 10,00 20,00 

Pastas  40 um 1,99 79,60 

Canetas hidrográficas 12 cores* 4 cx (48 un.) 19,99 79,96 

Pincel Atômico 3 cx (36 un.) 34,00 102,00 

Crachás 25 um 1,49 37,25 

Camisa * 10 um 18,00 180,00 

Cópias * 500 um 0,03 15,00 

 Valor total (R$) 704,31 

 Fonte: VIANA, R. S., 2016
3
.  

 

Conforme exposto pode-se considerar que as Oficinas constituem um Programa de 

Desenvolvimento da Criatividade de baixo custo (cerca de vinte e três reais - ¢ 6,6) por 

indivíduo). Em ações dessa natureza o maior investimento consiste na capacitação de uma 

equipe multiprofissional para facilitar o processo e articular com a IES a estrutura de apoio 

necessária à realização das Oficinas.  

 

 

2. OFICINAS DE VIVER- FLORADA E COLHEITA 

 

 Na realização de uma pesquisa de campo qualitativa algumas questões vão 

aparecendo no decorrer do trabalho, exigindo reflexão para o enfrentamento das dificuldades 

surgidas no percurso escolhido.  As “Oficinas de viver: desenvolvimento do potencial 

criativo” forneceram uma multiplicidade de dados significativos e densos, que por sua 

                                                 
3
 Materiais financiados com recursos próprios da pesquisadora (valor R$ 323,90) 
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natureza apresentam algumas dificuldades para análise. Para lograr êxito nessa tarefa é 

preciso, como explica a professora Rosália Duarte (2002):  

“Ter olhar e sensibilidade armados pela teoria, operando com conceitos e 

constructos do referencial teórico como se fossem um fio de Ariadne, que 

orienta a entrada no labirinto e a saída dele, constituído pelos documentos 

gerados no trabalho de campo (…) Trata-se de produzir “resultados” e 

explicações cujo grau de abrangência e generalização depende do tipo de 

ponte que se possa construir entre o microuniverso investigado e universos 

sociais mais amplos” (DUARTE, 2002, p. 147). 

 

 Os resultados das “Oficinas de viver” foram uma verdadeira florada de ideias, 

conceitos, subjetividades que surgiram, ora evidentes, ora de forma sutil, durante o tempo da 

ação. Participar dessa colheita, assumindo os riscos de mostrar apenas parcialmente a 

realidade estudada, revelou-se um empreendimento instigante, desafiador e prazeroso. Para 

fins didáticos, como já foi comentado, os resultados foram descritos em subitens, e 

analisados separadamente e forma geral para a Oficina G1 e Oficina G2.  

 

2.1. Perfil dos estudantes 

 No cerne deste estudo está o sujeito e sua leitura da realidade. Neste contexto, faz-se 

necessário conhecer os participantes da pesquisa, traçando um pequeno perfil, que poderá 

auxiliar na compreensão de seu desempenho durante as Oficinas e de sua cosmovisão 

expressa nas vivências experimentadas. 

O perfil dos estudantes foi construído a partir de duas análises que abordam aspectos 

quantitativos e qualitativos. A primeira, “Análise geral dos estudantes das oficinas G1 e 

G2”, foi sobre dados de identificação dos sujeitos; enquanto que a segunda, “Análise da 

autopercepção dos participantes sobre si”, foi feita a partir da resposta a três exercícios 

realizados.  

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULATDOS  

3.1. Análise geral dos estudantes das OFICINAS G1 e G2 

 

 Os estudantes da UVA apresentam o seguinte perfil socioeconômico: 49 % têm idade 

entre 18 e 25 anos; 73% têm estado civil solteiro; 71% são oriundos de outros municípios; 

57% moram com os pais; 73% tem renda mensal familiar de até dois salários mínimos 

(cerca de ¢ 445,00); 66% dos que trabalham têm renda mensal de até dois salários mínimos; 

37% não exercem atividade remunerada; 20% dos que trabalham tem carga horária acima de 
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40 horas semanais; 68% declararam que cursaram o ensino médio em escola pública; 87% 

leram em média dois ou mais livros por ano (excetuando-se os livros escolares); 73% têm 

acesso à internet em casa; 83% têm computador em casa; 52 % utilizam o coletivo (ônibus e 

lotação) como meio de transporte para ir à Universidade; 29% usam carro ou motocicleta 

próprios para ir a universidade (PROPLAN/UVA, 2014). 

 Pode-se dizer, portanto, que de forma mais geral, que esta pesquisa abordou 

estudantes jovens, solteiros, com baixa renda familiar, naturais dos vários municípios da 

região de abrangência da UVA (o que pode indicar distanciamento da família); que tem 

acesso à informação através de livros e da rede virtual; são provenientes de escolas públicas 

e ingressaram por concurso em uma universi.dade pública, o que lhes confere um status 

diferenciado na comunidade. 

 Os estudantes que participaram das Oficinas G1 e G2 possuem características de 

identificação que foram registradas no Quadro 3.  

Os 12 participantes da Oficina G1, bolsistas do PIBIC, apresentaram o seguinte 

perfil: São oriundos de 6 diferentes cursos (Biologia, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Geografia, Química, Zootecnia) e 4 Centros (Centro de Ciências Agrárias e Biológicas- 

CCAB; Centro de Ciências da Saúde- CCS; Centro de Ciências Exatas e Tecnologia- CCET; 

Centro de Ciências Humanas-CCH). Houve paridade entre os sexos dos participantes, sendo 

6 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. As idades variaram entre 19 e 27 anos, e os 

semestres cursados do 3º ao 10º período. 

 Os 18 participantes da Oficina G2, sem vínculos com projetos de pesquisa, 

apresentaram o seguinte perfil: São oriundos 8 diferentes cursos (Biologia, Direito, 

Enfermagem, Educação Física, Engenharia Civil, Química, Letras, Pedagogia) e 5 Centros 

(Centro de Ciências Agrárias e Biológicas- CCAB; Centro de Ciências Sociais Aplicadas- 

CCSA; Centro de Ciências da Saúde- CCS; Centro de Ciências Exatas e Tecnologia- CCET; 

Centro de Filosofia, Letras e Educação-CENFLE). Entre os participantes preponderou o 

sexo feminino, sendo este grupo formado por 11 participantes do sexo feminino e 7 do sexo 

masculino. As idades variaram de 18 a 25 anos, e os semestres cursados do 2º ao 7º período. 

 

QUADRO 3: Sexo, idade, curso, centro e semestre dos estudantes participantes das “Oficinas de viver: 

desenvolvimento do potencial criativo” (G1 e G2),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

OFICINA CÓDIGO SEXO IDADE CURSO CENTRO SEMESTRE 

 

 

 

E.1 F 23 Enfermagem CCS 8 

E.2 F 21 Engenharia CCET 3 

E.3 M 19 Engenharia CCET 5 
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Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

Os trinta participantes, levando em conta os itens observados, tem perfil semelhante, 

sendo que o grupo da Oficina 2 é ligeiramente mais jovem e majoritariamente feminino. 

 Na Oficina G1 não houve representantes de 2 centros: CCSA e CENFLE; que  

tradicionalmente possuem um quantitativo menor de estudantes com bolsas institucionais de 

pesquisa. Na Oficina G2 não houve representantes do CCH, pois alguns pré-inscritos 

desistiram de sua participação, embora este centro seja tradicionalmente envolvido em 

atividades que incluem expressões artísticas como o Projeto Visualidades, que se consolidou 

em sete versões apresentando produções nas áreas de artes visuais (documentários, 

fotografia, instalações, entre outros). 

 Observando o Quadro 4, que mostra os cursos de graduação existentes na UVA e 

 

 

 

G1 

E.4 F 27 Enfermagem CCS 10 

E.5 M 22 Biologia CCAB 6 

E.6 F 25 Enfermagem CCS 10 

E.7 M 19 Biologia CCAB 3 

E.8 M 20 Zootecnia CCAB 4 

E.9 M 19 Quimica CCET 3 

E.10 F 22 Química CCET 4 

E.11 F 19 Enfermagem CCS 5 

E.12 M 19 Geografia CCH 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 

e 1 M 20 Engenharia Civil CCET 4 

e 2 M 23 Letras CENFLE 2 

e 3 M 19 Química CCET 2 

e 4 M 20 Biologia CCAB 3 

e 5 F 19 Engenharia Civil CCET 4 

e 6 F 19 Engenharia Civil CCET 4 

e 7 F 20 Educação Física CCS 2 

e 8 F 23 Enfermagem CCS 6 

e 9 F 22 Pedagogia CENFLE 5 

e 10 F 25 Enfermagem CCS 7 

e 11 F 22 Enfermagem CCS 6 

e 12 F 18 Direito CCSA 3 

e 13 M 19 Enfermagem CCS 6 

e 14 F 20 Enfermagem CCS 6 

e 15 M 19 Engenharia Civil CCET 4 

e 16 M 19 Engenharia Civil CCET 4 

e 17 F 21 Pedagogia CENFLE 5 

e 18 F 20 Pedagogia CENFLE 5 
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destaca aqueles que tiveram participantes da Oficina, percebe-se que houve variedade, pois 

os trinta estudantes que aderiram a Oficina foram oriundos de 10 cursos, entre os 19 

existentes na UVA (não incluindo a duplicidade de contagem aos cursos que possuem as 

modalidades bacharelado e licenciatura). Ressalta-se que a metodologia proposta favoreceu 

a diversidade, pois o Programa de Iniciação Científica (Oficina G1) congrega estudantes de 

vários cursos e os estudantes em geral (Oficina G2) aceitaram participar atendendo a convite 

divulgado em todos os campi.  

 A diversidade foi um fator importante nas atividades das Oficinas, sendo apontada 

como positiva pelos dois grupos, pois permitiu a aproximação e o diálogo entre estudantes 

de diferentes Centros, o que raramente acontece na Universidade. 

Eis uma síntese sobre os 30 participantes da Oficina G1 e G2: 

 17 são do sexo feminino e 13 do sexo masculino; 

 Tem idade entre 18 e 27 anos; 

 São oriundos de 10 cursos de graduação; sendo que os Centros CCS e CCET 

contribuíram com mais estudantes (20 sujeitos); 

 Houve diversidade também em relação ao semestre cursado, numa variação 

entre o 2º e o 10º semestre, o que corresponde a estudantes no início na 

graduação e no final desta, sendo predominante a presença de sujeitos que 

estão na metade do curso. 

 

 

QUADRO 4: Cursos de graduação da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), distribuídos 

por Centros e Campi, destacando o número de estudantes que participaram das 

“Oficinas de Viver: desenvolvimento do potencial criativo” , Sobral, Ceará, Brasil, 

2015. 

 

CENTROS CURSOS/Nº DE PARTICIPANTES LOCAL (CAMPI) 

Centro de Ciências Agrárias e 

Biológicas (CCAB) 

Biologia (3) e Zootecnia (1) Campus Betânia 

Centro de Ciências da Saúde (CCS) Enfermagem (9) e Educação Física (1)  Campus Derby 

Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas (CCET) 

Ciências da Computação, Matemática, 

Engenharia Civil (7), Física, Química (3) e 

Tecnologia da Construção Civil. 

Campus  CIDAO 

Centro de Ciências Humanas 

(CCH) 

Geografia (1), História e Ciências Sociais  Campus Junco 
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Centro de Ciências Sociais 

Aplicadas (CCSA) 

Administração, Ciências Contábeis e 

Direito(1). 

Campus Betânia 

Centro de Filosofia, Letras e 

Educação (CENFLE) 

Filosofia, Letras (1) e Pedagogia (3) Campus Betânia 

Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

 Concluindo, em seguida tem-se o resultado de atividades realizadas durante as 

Oficinas que permitiram explorar a percepção dos estudantes sobre si mesmos. Tais 

atividades contribuíram para apresentar um perfil um pouco mais abrangente dos 

participantes, que leva em conta a realidade, o imaginário e a cultura local expressa na fala 

dos sujeitos.  

 

3.2. Análise da autopercepção dos participantes sobre si  

3.2.1. Linha da vida  

 

 

 Esta análise é sobre os resultados dos exercícios: a) Linha da Vida; b) Dinâmica das 

Analogias; c) Expressando emoções; todos descritos no Apêndice III. Estes três exercícios 

objetivaram apresentar os indivíduos ao grupo, criar um ambiente favorável ao diálogo, 

desenvolver a expressão de emoções, facilitar a empatia e a expressão criativa.   

a) Linha da vida  

 

 Cada estudante lembrou fatos marcantes de sua vida pontuando em uma linha do 

tempo. O tema foi introduzido através de um momento prévio de interiorização com fundo 

musical. Sugeriu-se buscar memórias da primeira infância, adolescência e inicio da vida 

adulta. Foram utilizados papel e canetas coloridas para traçar as linhas de cada um, sendo 

livre a forma de apresentação, podendo constar de palavras ou desenhos. Depois que todos 

concluíram houve o compartilhamento livre. 

 

 

3.2.1. 1. Resultados para OFICINA G1 

 

Foram registradas as falas descritas abaixo. Dois estudantes não estavam presentes 
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neste momento (E1, E3).  Algumas informações estão codificadas a fim de preservar a 

identidade do participante. 

Na primeira infância me lembro do sertão, da casa dos meus avós, onde tinha que respeitar os 

horários. Quando comecei a alfabetização na escola, sofria Bullying. Foram anos de 

perseguição até que um dia reagi e atingi o menino que me perseguia com um ferro. Ainda 

lembro do barulho do ferro batendo nas costelas dele. Depois disso ele me deixou em paz.  Na 

adolescência (15 anos), no período de férias fiquei pela primeira vez em casa sozinha e gostei 

da experiência, apesar da responsabilidade. Outro fato marcante (20 anos) foi o ingresso na 

faculdade, pois passei a interagir mais, diminuir a timidez. E10 

Eu me identifiquei com a fala da colega, pois também sofri muito bullying, durante toda a vida 

colegial por causa da minha cor. Aos sete anos descobri que era adotado. Na adolescência quis 

conhecer minha mãe biológica, mas não foi muito legal. A entrada na universidade foi muito 

importante. E8 

Meus pais se separam quando eu tinha 4 anos. Eu sofri muito, porque não entendia, queria ficar 

com os dois. Depois aos 5 anos, me mudei de São Luis para Sobral. Eu lembro que chorava 

muito, queria minha casa, meus amigos, meus vizinhos. Na adolescência, aos 14 anos tive meu 

primeiro namorado. Lembro que não comemorei meu aniversário de 15 anos, não teve festa. Eu 

queria fazer um curso “X”, mas achava que não passava no vestibular, então optei por fazer o 

curso “Y”, que achava mais fácil de entrar. Com 20 anos comecei a trabalhar e dois anos 

depois, enfim consegui ingressar no curso que queria. E4  

Dos 5 a 6 anos mudei de casa, pois fui morar com minha avó que estava doente. Quando ela 

faleceu, levei um choque, então aos 10 anos voltei a ficar com minha mãe. Quando tinha 15 

anos minha família se envolveu na política. Outro fato marcante foi ter vindo morar em Sobral 

para fazer faculdade aos 18 anos e depois ter me mudado de um pensionato para um 

apartamento. E11 

Eu nasci na cidade Nova Russas e aos 5 anos fui para cidade de Ipu. Aos 10 anos me mudei 

novamente para cidade onde mora minha avó. Lembro-me dos meus 15 anos, da minha festa de 

aniversário. Com 17 anos me mudei para Sobral, para fazer faculdade. Fiz primeiro o curso 

“Z” e depois optei pelo curso “W”. E2  

Um fato marcante na minha primeira infância foi a entrada na escola aos 4 anos. Na 

adolescência, aos 15 anos, fiz minha primeira viagem só, e aos 16 anos, ganhei meu primeiro 
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computador. Sou novo, então outra coisa marcante na minha vida foi quando entrei na 

faculdade aos 18 anos. E7 

Eu entrei na escola aos 4 anos e gostava muito de estudar, gostava de ir a escola.  Minha 

brincadeira preferida era andar de bicicleta, então lembro quando ganhei uma. Aos 10 anos eu 

já me destacava em ciências e ganhei durante 3 anos o premio de melhor aluno da escola. 

Outros fatos interessantes: comecei a dirigir aos 13 anos e aos 15 aprendi a tocar violão 

sozinho. Um fato marcante foi quando fiz, aos 18 anos, o Serviço Militar Obrigatório. Aprendi 

muita coisa durante esse tempo e fiz também um curso profissionalizante. Depois passei no 

vestibular, outra grande conquista. E6 

Quando eu tinha 5 anos eu me lembro de uma irmã minha que morava em Brasília.  Aos 7 anos, 

aconteceu que meus vizinhos, que eram muito chegados a mim, se mudaram.  Comecei a andar 

de moto cedo, aos 13 anos. Na adolescência lembro que aos 15 anos comecei a ir as primeiras 

festas. Aos 17 anos passei no vestibular. E12 

Não lembro muitas datas ou acontecimentos. Aos 14 anos descobri que tinha habilidades com 

números. Gostava de matemática e de resolver problemas. Um professor da escola me 

incentivava, acreditava em mim, dizia que eu podia ir além. Ele me incentivou a fazer 

vestibular. Como a colega, eu queria o curso “W”, mas achei que era difícil e fiz o curso “K”. 

Então agora estou gostando. E9 

 A partir dos discursos pode-se colher algumas impressões. O primeiro depoimento 

(E10) por tocar em um assunto delicado como bullying sofrido na infância abriu as portas 

para que alguns participantes mais acanhados, falando em tom de voz baixo, sentissem 

vontade de relatar conflitos e sofrimentos vivenciados (E8, E4). Alguns participantes como 

E2 e E7, apesar da brevidade de suas falas foram muito claros e objetivos; demonstrando 

segurança diante do grupo. Já E12 e E9 tiveram um pouco de dificuldade em falar, 

percebendo-se dispersão em E9 e timidez em E12.  O participante E6, que apresentava uma 

postura recatada e discreta, falou bastante, como se estivesse aproveitando a oportunidade 

para expor suas potencialidades e riqueza de experiências. 

 Entre os fatos marcantes da vida apontados pelos estudantes destacam-se o ingresso 

no ensino superior e suas consequências como sair da sua cidade natal, afastar-se da família, 

morar sozinho, dividir apartamento, ter mais responsabilidade. Muitos expressam orgulho 

por essa conquista: “Foi uma grande vitória”, “Fui o primeiro da minha família que entrei na 
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faculdade”, “Foi à realização de um sonho” “Sempre estudei em escola pública e entrar na 

faculdade me deixou muito feliz”. 

 

3.2.1.2 Resultados para OFICINA G2 

 Por ser tratar-se de um grupo maior, as falas foram mais curtas. No inicio na 

vivência, acrescentou-se um momento de discussão em 3 subgrupos, para que todos fossem 

ouvidos, reduzindo o tempo do relato em plenária que poderia tornar o exercício 

desinteressante e cansativo. Foram feitos 3 blocos de falas, em que os estudantes estavam 

agrupados por faixa etária; 1 participante (e2) não estava presente. 

 O resumo dos depoimentos está transcrito nos parágrafos que se seguem, na ordem 

que foram apresentados. 

Lembro minha festa de aniversário de 5 anos. Aos 15 anos fui morar com minha tia.  Aos 17 

entrei na faculdade. e6 

Um acontecimento marcante na infância foi ter sobrevivido a um quase afogamento. Na 

adolescência fui para Belém. Depois passei no vestibular em 2015. e3 

Um acontecimento marcante foi meu nascimento em 1996; outro foi quando em 2011 vim 

morar em Sobral. Meu ingresso em 2014 na universidade foi outro marco. e16 

 Na minha infância lembro que comecei a falar cedo; estudei em 2006 no colégio José 

Romão; Em 2014 entrei para universidade. e15 

Lembro uma coisa triste na minha infância, a morte do meu avô; Tive dengue hemorrágica, 

Em 2014 iniciei a estudar na Universidade. e12 

Na primeira infância me marcou a morte da minha avó; lembro meu aniversário de 15 

anos, que foi muito sonhado. Outro fato importante passar no vestibular. e18 

Na infância lembro que me mudei de casa e me afetei com isso. No final do ensino médio 

(2012) passei a morar em Sobral. No ano seguinte (2013) ingressei na universidade. e13 
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Na infância me mudei para São Paulo; Em 2008 aconteceu um fato muito triste que foi a 

morte dos meus avós. Outro momento inesquecível foi quando passei no vestibular. e5 

Quando eu era criança sonhava em ser adulta, queria fazer as coisas sozinhas, ser 

independente. Uma coisa que me marcou foi quando fiz minha primeira viagem de moto 

sozinha, para casa dos meus parentes no interior, foi uma grande aventura para mim. Mais 

recente, algo muito marcante e até inesperado foi a aprovação no vestibular. e7 

Uma coisa importante na minha vida é que namoro desde os 14 anos. Outra é quando 

passei no  passou no vestibular. e17 

 Um evento inesquecível foi quando participei do Encontro Mundial da Juventude. Um 

acontecimento importante na minha vida foi escolher mudar de curso na graduação. e4 

Na infância lembro muito de quando ia almoçar na casa da minha avó. Um fato importante 

para mim foi quando ganhei uma moto. Não posso esquecer a aprovação no vestibular em 

2013. e14 

Um fato importante: nasci. Em 2011 fui morar com amigos. Outro acontecimento na minha 

vida foi quando consegui a aprovação no vestibular. e1 

Lembro as brincadeiras da minha infância, aos 6 anos eu pegava “piabas” com garrafa 

pet, era muito legal. Na adolescência fui bem rebelde, dei muito trabalho, saía de casa sem 

dizer pra onde ia. Um acontecimento inesquecível foi quando viajei para o Chile e pude 

conhecer outra cultura. e10 

Na infância lembro um momento especial: quando ganhei uma bicicleta. Na adolescência 

me marcou ter conhecido muitos amigos no ensino médio e também namoro há muito tempo 

com o mesmo rapaz. Já na universidade um fato marcante foi ter conseguido uma bolsa 

para um projeto de extensão. e9 

Na minha infância teve um acontecimento meio trágico: sofri um acidente de moto aos 5 

anos. Um fato marcante também foi o nascimento do meu irmão. Outra coisa importante 

para mim foi o fato de ter ingressado na universidade. e11 
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Na minha infância ficou registrado na memória um aniversário meu que teve com o tema 

“Os Duendes”, um sonho para mim. Na adolescência, aos 12 anos, sofri quando uma irmã 

foi embora. Outro fato marcante para minha vida foi ter ido morar sozinha. e8 

 O ingresso na universidade apareceu como marco nas vidas dos estudantes, sendo 

muito destacado neste grupo. Mudanças de cidade ou domicílio e perda de familiares 

também foram citados. Esses acontecimentos aparecem como encerramento de um ciclo e 

abertura a novas experiências. 

 

 

 

3.2.1.3. Analise geral do exercício 

 

 Observou-se nas duas Oficinas G1 e G2 que houve disposição ao diálogo, um pouco 

de timidez no inicio dos trabalhos, interesse pelo outro, satisfação em compartilhar algo 

pessoal. 

 Por sua condição de estudantes, a escola e a universidade são enfatizadas, ocupando 

posição central em seus discursos.  Em suas linhas do tempo aparecem expressões chave, 

descritas abaixo, que revelam algumas nuances da visão dos sujeitos sobre sua própria 

história.    

 Infância: nascimento, avós, escola, sofrimento, mudança de cidade, morte, 

brincadeiras, bicicleta, festas. 

 Adolescência: ficar só, primeira viagem, mudar, namorar, festa de 15 anos, “andar” 

de moto. 

 Inicio da vida adulta: morar sozinho, ingressar na universidade, mudança de curso. 

 

 Assim de forma geral, os estudantes apresentaram em suas falas uma visão positiva 

de si, com base na família e estudos; capacidade para enfrentar problemas e mudanças; e 

ainda frescor juvenil, que se expressa em suas citações de brincadeiras e festas. 

 Esses achados são semelhantes ao perfil de outros estudantes universitários como 

reportado nesta a análise:  

“O estudante do ensino superior normalmente encontra-se entre os 18 e os 

25 anos transitando do final da adolescência para o início da vida adulta 

durante o período em que se encontra a efetuar os seus estudos. O ingresso 

no ensino superior pressupõe algumas mudanças de vida por parte do 
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estudante, por vezes há uma saída da casa da família nuclear e uma 

mudança de cidade, o que pressupõe uma reintegração a nível social 

(Heath, 1968; 1980). Também o facto de se ser integrado no mundo 

académico onde circulam novas ideias e vivências faz com que o jovem 

seja estimulado cognitiva e afetivamente e com que a sua motivação para a 

aprendizagem seja estimulada (Sanford, 1966; 1968). A nível social, a 

integração com colegas provenientes de diferentes zonas e culturas 

permitirá ao jovem uma maior abrangência de aprendizagens pessoais, 

sociais e cognitivas” (TAGARRO & VEIGA, 2012, p. 81) 
 

3.3. Dinâmica das Analogias 

Este exercício consistiu em solicitar que o participante escolhesse uma cor 

aleatoriamente. Cada cor correspondia a um tipo comparação que deveria ser feita: “Se eu 

fosse um animal, seria...”; “Se fosse um objeto seria...”, “Se fosse um personagem de 

História em Quadrinhos (HQ) seria...”. A escolha do elemento foi seguida de uma breve 

justificativa.  

 Os resultados dão uma mostra, ainda que superficial de “como eu me vejo”, 

contribuindo para projetar uma imagem de cada participante segundo sua própria percepção.   

3.3.1. Resultado para OFICINA G1 

 

  As analogias que os estudantes fizeram, comparando-se a um animal, objeto, ou 

personagem de HQ estão expostas no Quadro 5. 

  

QUADRO 5: Resultado do Exercício “Analogias” , “Oficinas de viver: desenvolvimento do 

potencial criativo” (G1),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

CÓDIGO ELEMENTO JUSTIFICATIVA 

E.1 Animal- Camaleão Eu me adapto bem a qualquer ambiente. 

E.2 Personagem-Mulher invisível Sou discreta, às vezes posso ser invisível. 

E.3 Animal – Pássaro Gosto de liberdade e de viajar. 

E.4 Objeto- Celular Sou comunicativa. 

E.5 Animal - Ave de rapina Tenho boa visão, gosto de ver do alto. 

E.6 Objeto- Livro Dou boas respostas. 

E.7 Animal- Polvo Posso me camuflar, posso me adaptar. 

E.8 Animal – Cachorro Sou amigável, protejo quem gosto, sou leal. 

E.10 Personagem – Mônica Tenho a personalidade forte. 

E11 Objeto- Cama Pois gosto de dormir. 

E.12 Animal – Cachorro Sou amigo, companheiro e animado. 
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Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

Na Oficina G1, entre os estudantes que trabalharam com a analogia “Se eu fosse um 

animal”:  

 Dois destacaram como característica pessoal a capacidade de 

transformação/adaptação (E1- camaleão; E7- polvo) 

 Dois apresentaram como característica pessoal a capacidade de se relacionar, ser leal 

e alegre (E8 e E12- cachorro). 

 Dois escolheram como característica pessoal a capacidade de ver além e a liberdade 

de ação (E3- pássaro; E5- ave de rapina). 

Interessante observar que as características citadas são comuns à descrição de 

pessoas criativas, embora esses mesmos estudantes, conforme será descrito posteriormente, 

se autoavaliaram como pouco criativos. Entre os estudantes que trabalharam a com a 

analogia “Se eu fosse um objeto” os participantes destacaram como característica pessoal 

comunicar-se bem/ dar boas respostas e “gostar de dormir”. (E4, E6, E11). As duas 

primeiras também podem ser enquadradas como características criativas, com foi aludido no 

parágrafo anterior. 

Entre os estudantes que trabalharam com a analogia “Se eu fosse um personagem” 

apareceram como característica pessoal ser discreto e ser forte (E3, E10). Os dois 

personagens escolhidos foram muito significativos. A “mulher invisível” usa sua condição 

para resolver conflitos, uma vez que os outros não podem “enxergá-la”. Por sua vez, 

Mônica, personagem de Maurício de Sousa, é uma menina que usa sua força incomum para 

punir as “traquinagens” dos meninos que a perturbam. As duas personagens tem maneiras 

diferentes/ incomuns de resolver problemas e obter vantagens. Ressalta-se que esta é uma 

análise pontual, e que a riqueza dos personagens pode sugerir outras metáforas cujos 

significados não serão explorados neste texto.   

3.3.2. Resultados para OFICINA G2 

 

 As analogias que cada participante fez comparando-se a um animal, objeto, um país 

ou personagem de HQ foram descritas no quadro 6. 

  

QUADRO 6: Resultado do Exercício “Analogias” , “Oficinas de viver: desenvolvimento do 

potencial criativo” (G2),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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CÓDIGO ELEMENTO JUSTIFICATIVA 

e1 Objeto- Canivete suíço Sou versátil, tenho tem várias utilidades e funções. 

e4 Personagem- o homem de  

Ferro. 

Ele é um herói, tem bom humor e é brincalhão. 

e5 Personagem- Batman. Por sua vontade de ajudar os outros, mesmo não 

podendo às vezes. 

e6 País- Estados Unidos.  Gosto de lá. 

e7 País- Brasil Pois sou “cabeça”. 

e8 Personagem- Emília 

(Sitio do Pica- Pau Amarelo) 

Porque é muito bonita e é uma boneca real 

e9 Objeto- GPS Pois indica a direção para as pessoas 

e10 País- Espanha É apaixonante a noite em Barcelona. 

e12 Animal- Pássaro ou bicho- 

preguiça 

Seria um pássaro pela liberdade de voar ou um 

bicho preguiça pois adoro dormir. 

e13 Personagem- Quindinho 

(Turma da Mônica) 

Pois gosto de cozinhar. 

e14 Animal- Leão Seria um leão porque ele é forte. 

e15 Animal- Coala Porque dormem 20 horas por dia e tenho inveja. 

e16 Animal- Coruja Sou observador ao extremo 

e17 Objeto- Cola Pois sou “grudenta”. 

e18 Objeto- Vidro Sou muito frágil. 

  Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

Na Oficina G2, entre os estudantes que trabalharam com a analogia “Se eu fosse um 

animal”: 

- Um escolheu como característica pessoal a capacidade observar (e16- coruja); 

- Um apontou a força (e14) como característica pessoal; 

- Um destacou como característica pessoal a liberdade de ação (e12- pássaro); 

- Dois (e12- bicho-preguiça e e15- coala) enfatizaram como característica pessoal “gostar de 

dormir”.  

A capacidade de observação e o gosto pela liberdade podem ser vistas características 

de pessoas criativas, enquanto que as outras citadas (força, vontade de dormir) normalmente 

não aparecem com correlação positiva para criatividade. 

Os estudantes que trabalharam com a analogia “Se eu fosse um personagem de 

Histórias em Quadrinhos” citaram Batman, Homem de Ferro, Quindinho e Emília. As 

características “bom humor” e “capacidade encontrar soluções” apontadas pelos estudantes 

como atributos dos personagens super-heróis, não são tão exaltadas nas histórias quanto 

“força” e “defesa dos mais fracos”, mas podem ser associada a criatividade. Quindinho é um 

personagem secundário nos quadrinhos de Maurício de Sousa (A Turma da Mônica), 

aparecendo nas estórias como o namorado cozinheiro da “comilona” Magali. A culinária, 

como arte também aparece como expressão criativa. A personagem feminina Emília foi 
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escolhida por “ser uma boneca real”, que está associado ser “bonita, perfeita” e ao mesmo 

tempo “ter vida”. Este personagem da genial obra de literatura infantil de Monteiro Lobato 

“Sítio do Pica-pau Amarelo” é muito rico em significados para cultura brasileira, 

representando alguém extremamente esperto na resolução de problemas, ousado e original.     

 Em relação à categoria objeto, as analogias com o canivete suíço e GPS podem estar 

associadas com características criativas como a fluência e flexibilidade, na medida em que 

estes estudantes se percebem como capazes de “fazer muitas coisas” e “encontrar a direção”. 

Os outros dois objetos citados (cola e vidro) referem-se a características pessoais geralmente 

associadas às mulheres e desvalorizadas na sociedade, como o fato de ser “grudenta” 

(carente de atenção; ciumenta) e frágil (suscetível; pouco preparada para os desafios). Estas 

estudantes, portanto, demonstraram coragem e abertura ao expor essas características como 

algo que as identificam. Os estudantes que trabalharam a analogia “se eu fosse um país” 

deram poucas informações sobre suas escolhas, mais centradas no gosto pessoal. A 

expressão “cabeça” associada ao Brasil, quer dizer: “ter habilidade para resolver as coisas, 

ser intelectual, ser tranquilo, equilibrado, não se perturbar facilmente”.    

  



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

102 

 

3.3.3. Análise geral do exercício 

 

 Uma das características do pensamento criativo é a capacidade de fazer associações, 

analogias, explorar metaforicamente uma forma, uma ideia, um conceito. Segundo Ostrower 

(2009), as associações são oriundas do inconsciente, e “compõem a essência do nosso 

mundo imaginativo. São correspondências, conjeturas evocadas à base de semelhanças, 

ressonâncias íntimas em cada um de nós com experiências anteriores e com todo um 

sentimento de vida.” O exercício realizado, portanto permitiu que os estudantes explorassem 

essa capacidade instigando também sua imaginação. A utilização de metáforas e analogias, 

conforme destacam Alencar; Virgolin (1994) torna o pensamento mais flexível, uma vez que 

levam a observar e analisar uma situação sob outras perspectivas, que não a usual, 

quebrando a rigidez de pensamento e de percepção, mantendo os indivíduos abertos a novas 

ideias. 

Observou-se nas duas Oficinas G1 e G2 que os estudantes estiveram receptivos a 

exposição de elementos de sua identidade e vida pessoal em grupo, compartilhando a visão 

que tem de si mesmos com sinceridade e acolhendo com interesse a fala de cada um. Alguns 

participantes, principalmente na Oficina G2 criaram analogias pouco ricas de significado, 

contribuindo menos para tessitura do grupo. 

Características que foram citadas como a capacidade de se transformar, adaptar, 

relacionar; ter humor, ser observador; ver além do que está aparente; podem estar associadas 

à criatividade e serem consideradas como uma visão positiva de si mesmo.  Outras 

características elencadas (dorminhoco/grudento/fraco) podem estar associadas a um 

autoconceito mais negativo. 

 O autoconceito, segundo Tagarro; Veiga (2012) está relacionado com o conjunto de 

autoconhecimento que um indivíduo tem de si próprio, uma percepção integrada de suas 

características, atributos, capacidades, limites, valores, relações que o sujeito reconhece 

como descritivos de si próprio e que entende como integrados na sua identidade. É provável 

que haja uma relação entre a percepção de criatividade e o autoconceito; que, aliado a 

autoestima parece exercer uma influência importante no desenvolvimento e manifestação da 

criatividade. 
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3.4. Expressando emoções 

 Este exercício inicia com a escolha de um balão colorido por cada participante. Em 

seguida foi explicado que as cores dos balões correspondem a um tipo de emoção (alegria, 

tristeza, raiva, medo). Os estudantes então explanaram sobre a emoção escolhida utilizando 

frases de partida: “O que me deixa feliz”; “O que me deixa irritado”; “O que me deixa 

triste”, “o que me faz medo”. Ao término das falas, foi solicitado que o estudante usasse o 

balão para fazer o que faria com a emoção associada a ele.  O resultado da atividade, 

da qual participaram 23 estudantes, está descrito em Quadros para melhor visualização. 

3.4.1. Resultado para OFICINA G1 

Na Oficina G1 os estudantes, após escolherem uma cor de balão e associá-la a uma 

emoção fizeram os discursos que estão expressos no Quadro 7. 

QUADRO 7: Discurso dos participantes no exercício “Expressando emoções”,  “Oficinas de viver: 

desenvolvimento do potencial criativo” (G1),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO EMOÇÃO DISCURSO 

E1 MEDO 

 

Tenho medo de não ser uma boa profissional, tenho medo de amar e 

não ser amada, medo de me decepcionar. Também tenho muito medo 

de anfíbios. 

E4 RAIVA Quando estou dormindo e alguém me acordar sem necessidade ou 

quando estou estudando e alguém escuta música alta. 

E5 TRISTEZA Fico triste quando não me dão atenção, as pessoas não escutam 

minhas ideias. Fico triste quando alguém não gosta de anfíbios, fico 

chateado quando sou usado pelos meus amigos,que viram as costas 

quando preciso, fico triste quando tiro nota baixa e quando passo 

muito tempo sem tocar violão. 

E6 ALEGRIA Ficar com a família, saber que a família está bem, estar próximo à 

natureza, cuidar dos pacientes me faz feliz. 

E7 RAIVA Fico irritado por me decepcionar com as pessoas, não gosto de ser 

usado, nem de amizades por interesse. 

E8 MEDO Tenho medo de não ser alguém na vida, medo de decepcionar minha 

família, tenho também medo de escuro. 

E9 TRISTEZA Ser universitário por ter que morar sozinho, dificuldade financeira da 

família, o custo de vida alto da cidade de Sobral, e sentir falta da 

família. 

E10 ALEGRIA Gosto de ajudar em casa, de ficar perto dos avós. Quando estou feliz 

me sinto um pouco idiota. Gosto de está em contato com pessoas que 

me deixe falar o que penso, e por isso irei sentir falta das Oficinas. 

E11 RAIVA Tenho raiva de injustiça, pessoas muito passivas e pessoas 

intrometidas. 

E12 RAIVA Não gosto de pessoas que se “acham”, pessoas que querem 

informações e não vão atrás, ou quando planejo algo e não dá certo. 

Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

Neste exercício os dois estudantes que discursaram sobre a emoção “Alegria” 
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elegeram os relacionamentos afetivos (familiares) e a realização pessoal (afirmação), 

expressa no caminho profissional escolhido e na possibilidade de ser aceito como é. 

Os quatro estudantes que discursaram sobre a emoção “Raiva” apontaram como 

motivos pessoais para expressá-la como ser perturbado em sua individualidade (na hora do 

estudo ou sono); incomodar-se com a maneira de ser dos outros (muito passivo, orgulhoso, 

intrometido, injusto); sentir-se enganado, manipulado (amizade por interesse).  

Os dois estudantes que falaram sobre “Tristeza” expressaram questões do cotidiano 

da vida universitária como “tirar nota baixa”, passar por dificuldade financeira, falta da 

família, falta de atenção.  

Por fim, os dois estudantes que se falaram sobre seu “Medo” referiram algumas 

exigências socioculturais que pesam sobre os jovens, como não ser bom profissional, 

decepcionar a família, amar e não ser amado, se decepcionar com as pessoas e outros medos 

clássicos da população em geral como o medo do escuro e de anfíbios (pequenos anfíbios, as 

pererecas, são comuns na quadra invernosa no sertão). 

Depois da rodada de falas, foi solicitado que cada participante fizesse algo com o 

balão escolhido. O resultado está sintetizado no Quadro 8. 

 

QUADRO 8: Ação realizada com balões no exercício “Expressando emoções”,  “Oficinas de viver: 

desenvolvimento do potencial criativo” (G1),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO EMOÇÃO AÇÃO- O que fez com o balão 

E1 MEDO Guardar o balão, pois acredito que guardar o medo, estimula a superação.  

E4 RAIVA Estourar o balão, para diminuir a raiva. 

E5 TRISTEZA Deixar o balão de lado, esquecê-lo. 

E6 ALEGRIA Encher até estourar. 

E7 RAIVA Deixar ir embora. 

E8 MEDO Estourar. 

E9 TRISTEZA Estourar. 

E10 ALEGRIA Encher até estourar. 

E11 RAIVA Diminuir o tamanho do balão. 

E12 RAIVA Estourar. 

 Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

3.4.2. Resultado para OFICINA G2 
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Na Oficina G1 os estudantes, após escolherem uma cor de balão e associá-la a uma 

emoção fizeram os discursos que estão apresentados no Quadro 9. 

QUADRO 9: Discurso dos participantes no exercício “Expressando emoções”,  “Oficinas de viver: 

desenvolvimento do potencial criativo” (G2),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO EMOÇÃO DISCURSO 

e1 TRISTEZA A tristeza é um sentimento inevitável. É um sentimento que molda 

as pessoas, e eu tenho maturidade pra lidar com esse sentimento, 

porém quando eu vejo o outro sentindo tristeza fico preocupado. 

e3 RAIVA Ser acusado por algo que eu não fiz. 

e4 ALEGRIA Quando eu faço algo que dá certo fico como sorriso frouxo. 

e5 RAIVA Tenho raiva da falta de educação das pessoas, grosseria, 

desrespeito com quem não merece, pessoas que se sentem superior 

as outros e também a implicância com meus amigos. 

e6 ALEGRIA Sou muito autocrítica, então quando eu consigo superar algo fico 

feliz, eu faço palhaçada para os meus amigos para vê-los feliz, o 

reconhecimento da minha família. 

e7 ALEGRIA Sou simpática, sempre estou feliz, mesmo que seja por fora. Fico 

feliz por ajudar os animais, sinto a missão do dever cumprido. 

e8 TRISTEZA Quando vejo minha família passando por dificuldades. 

e9 TRISTEZA Quando vejo minha família triste fico triste, mas, não consigo 

demonstrar. 
e14 ALEGRIA  

e15 MEDO  Não tenho medo de algo físico, tenho medo da solidão não 

recomendo a ninguém. 

e16 RAIVA Sou muito metódico se não for do meu jeito, do jeito que eu quero, 

fico irritado, não tenho paciência para lidar com as pessoas. Eu 

encontro dificuldades em trabalhar em equipe. 

e17 MEDO Tenho medo de errar, de falar em público, as meninas que me 

conhece sabem como eu fico tensa. Ah! Tenho muito medo de rã! 

e18 RAIVA Tenho raiva da falsidade das pessoas, trabalho em equipe, fazer 

algo errado. 

Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

Neste exercício os quatro estudantes que discursaram sobre a emoção “Alegria” 

apontaram o desempenho pessoal (fazer algo que dá certo, se superar, ser reconhecido pela 

família) e relacionamento com os animais como motivos de felicidade.  

 

Os quatro estudantes que discursaram sobre a emoção “Raiva” falaram sobre atitudes 
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das pessoas que lhes causam irritação como falta de respeito, falta de educação, injustiça, 

falsidade. Alguns se autodenominaram como sujeitos exigentes e críticos, que tem 

dificuldade de aceitar a limitação alheia e por isso preferem não trabalhar em grupo.  

Os três estudantes que falaram sobre “Tristeza” apontaram a tristeza dos outros 

(familiares) como o que lhes desperta essa emoção e revelaram certa dificuldade em lidar 

com isso. 

Por fim, os dois estudantes que descreveram sobre seu “Medo” citaram elementos 

comuns a muitas pessoas, ligadas a maneira de se relacionar com o mundo, como o temor de 

falar em público, de errar, possivelmente associados ao medo do julgamento da sociedade, e 

o medo da solidão. 

Depois de encerradas as falas cada participante fez algo com o balão escolhido. O 

resultado está sintetizado no Quadro 10. 

 

QUADRO 10: Ação realizada com balões no exercício “Expressando emoções”,  “Oficinas de viver: 

desenvolvimento do potencial criativo” (G1 e G2),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO EMOÇÃO AÇÃO- O que fez com o balão 

e1 TRISTEZA Vai encher e fechar para que nenhuma coisa seja acrescentada. 

e3 RAIVA Vai deixar voar. 

e4 ALEGRIA Vai amarrar no dedo para levar consigo. 

e5 RAIVA Vai estourar. 

e6 ALEGRIA Quer encher sem estourar. 

e7 ALEGRIA Vai ficar com ele. 

e8 TRISTEZA Tentar conviver com ele. 

e9 TRISTEZA Vai destruir e jogar fora. 

e12 ? Vai mandar embora, jogar o balão. 

e14 ALEGRIA ? 

e15 MEDO Vai diminuir o tamanho do balão. 

e16 RAIVA Vai permanecer com ele. 

e17 MEDO Vai destruir, rasgar em pedaços. 

e18 RAIVA Vai deixar o balão cheio. 

Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 
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3.4.3. Análise geral do exercício 

 

 No exercício “Expressando emoções” apareceram expressões-chave associadas às 

emoções básicas evocadas (alegria, tristeza, raiva, medo) que revelam um pouco a percepção 

dos estudantes sobre essas emoções.  Foram elas: 

 

 Alegria: família, natureza, cuidar, ajudar, estar em contato com pessoas, falar o que 

penso, fazer algo que dá certo, se superar,  reconhecimento,vê o outro feliz. 

 

 Tristeza: não ter atenção, me virarem as costas, tirar nota baixar, ser usado, 

dificuldade financeira, falta da família, vê o outro triste, família passando por 

dificuldades. 

 

 Raiva: acordar sem necessidade, música alta, por me decepcionar com as pessoas, ser 

usado, amizades por interesse, injustiça, pessoas muito passivas, pessoas 

intrometidas, pessoas que “se acham”, planejo algo e não dá certo.  

 

 Medo: não ser bom profissional, decepcionar a família, amar e não ser amado, se 

decepcionar, falar em público, errar, solidão, anfíbios, escuro. 

 

Na segunda parte do exercício aquilo que cada participante fez com o balão revelou 

como eles lidam com as emoções, buscando: afastar (“deixar voar”); manter (“amarrar no 

dedo”); potencializar (“encher”), minimizar (“esvaziar”); destruir (“rasgar”); usufruir 

integralmente (“estourar”); conviver com elas (“guardar”).       

 As emoções fazem parte dos processos existenciais do ser humano, incluindo os 

processos criativos. A artista plástica Fayga Ostrower , discorrendo sobre criar, lembra que: 

“Nossa experiência e nossa capacidade de configurar formas e de discernir 

símbolos e significados se origina nas regiões mais fundas do nosso mundo 

interior, do sensório e da afetividade, onde a emoção permeia os 

pensamentos, ao mesmo tempo que o intelecto estrutura as emoções. São 

níveis contínuos e integrantes em que fluem as divisas entre consciente e 

inconsciente e onde desde cedo em nossa vida se formulam os modos da 

própria percepção” (OSTROWER, 2009, p.56).  

 

 Ao descrever suas emoções básicas diante das situações cotidianas, os estudantes 
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podem ampliar sua percepção de si, incluindo a compreensão da existência de barreiras a sua 

expressão criativa, conforme destaca Alencar:  

“Vivemos em uma sociedade que nos ensina desde muito cedo a controlar 

nossas emoções, resguardar nossa curiosidade, a evitar situações que 

poderiam redundar em sentimentos de perda e fracasso. (…) Aprendemos a 

não explorar nossas ideias e bloquear a expressão de tudo aquilo que 

poderia ser considerado ridículo ou motivo de crítica (…) Premidos 

também por uma necessidade de ser aceitos somos muitas vezes levados a 

anular nossas ideias, a limitar nossas experiências, a bloquear nosso 

crescimento” (ALENCAR, 2009, p. 49). 

 

4. A PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES ACERCA DA CRIATIVIDADE 

 

Depois de conhecer o perfil dos participantes desta pesquisa, avança-se no caminho 

de entendimento do fenômeno “criatividade” a partir da percepção dos estudantes sobre o 

que é criatividade. Este item apresenta conceitos de criatividade elaborados e expressos em 

três atividades das “Oficinas de Viver”. 

Compreender essa percepção auxilia no conhecimento do ambiente da IES estudada; 

do desempenho individual e grupal durante as oficinas; das expectativas dos participantes 

em relação ao tema e de possibilidade de intervenções nesse campo. 

No subitem “a” estão as respostas à pergunta “O que é criatividade?”, coletadas 

através de formulário aplicado individualmente no inicio e ao fim das Oficinas G1 e G2.  

Em seguida, no subitem “b”, mostrar-se-ão conceitos de criatividade grupais, 

surgidos a partir do exercício coletivo “Cartaz criativo”. 

Para ampliar e complementar o conceito de criatividade perguntou-se aos estudantes: 

“Como você descreve uma pessoa criativa?” A resposta a esta questão foi dada 

individualmente através da colagem de recortes de revista (Exercício “Colagem criativa”).  

O subitem “c” apresenta o resultado deste exercício. 

Nos três subitens as respostas aparecem agrupadas para as Oficinas G1 e G2 

facilitando a análise comparativa entre os dois grupos, indissociada da visão do conjunto dos 

participantes da Oficina. 

 

4.1. O que é criatividade: a percepção de cada um 
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O conceito de criatividade é amplo, multifacetado e dialoga com o ambiente 

sociocultural. Trabalhando na perspectiva que os educandos trazem a riqueza de suas 

experiências na construção do conhecimento, investigar suas elaborações sobre criatividade 

descortina um universo particular, mostrando matizes importantes para formar um quadro de 

como este conceito está estruturado para estudantes universitários jovens, de uma IES do 

interior do Ceará.   

Para visualizar esse panorama a respeito da criatividade traçado pelos alunos optou-

se pela transcrição literal dos textos produzidos individualmente, preservando assim a 

multiplicidade de olhares, e ainda a identificação de pontos de intersessão nos discursos 

escritos.  

 

4.1.1. Resultados para OFICINA G1 

Na Oficina G1 surgiram as seguintes respostas na primeira aplicação da pergunta “O 

que é criatividade?”: 

Criatividade são as formas que encontramos de expressar nossos sentimentos através da 

arte, seja ela pela dança, poesia, filosofia, voz, entre outras. É ser livre ao mostrar suas 

capacidades para inovar. E1 

 

É criar produzir, inventar, resolver problemas a fim de obter vantagens para desenvolver-

se. E2 

 

É a capacidade de criar ou reinventar métodos, objetos, histórias. Ter atitudes de maneira 

diferente das outras pessoas; uma pessoa criativa é diferenciada. E3 

 

Entende-se como a maneira de criar e elaborar ideias através de sua personalidade e 

vivência. E4 

 

Capacidade de criar, de inovar. Ter ideias relativamente atrativas e interessantes tendo em 

vista algum assunto. Como a criatividade pode se ter novos métodos e técnicas para 

realização de algum trabalho. E5 

Criatividade é a facilidade de desenvolver atividades que requerem alguma resolução, a 

capacidade de resolver problemas, a facilidade de criar, de enxergar o problema e buscar a 
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melhor forma de resolucionar. E6 

 

É a capacidade de criar, imaginar ou elaborar uma ideia nova, ou simplesmente a solução 

para algum problema. E7 

 

Seria o ato constante de se ter ideias para proporcionar mais facilidade para algo. Ter 

ideias sobre tornar algo mais prático para o uso. Pensar de maneira rápida uma saída para 

tal problema. E8 

 

Em geral é a capacidade de adquirir “ideias” em diversas ocasiões. E9 

 

Acredito que a criatividade seja uma habilidade de criar, mudar, resolver e solucionar ou 

agregar coisas novas e diferentes a realidade de alguém em algum lugar. Acredito que 

todas as pessoas são criativas, pois todas pensam e agem de maneira diferente, algumas 

têm habilidades diferenciadas e divertidas, outras têm criatividade, mas não querem ou não 

são estimuladas a desenvolvê-la. E10 

 

É utilizada por pessoas para produzir “coisas” legais e diferenciadas. São ideias 

diferenciadas e rápidas para realizar algo. E11 

 

Criatividade é a capacidade que o ser humano tem de produzir determinadas coisas e 

objetos. E12 

 

Na segunda aplicação, ao final da Oficina G1, foram feitas as afirmações: 

 

Criatividade é a arte expressada com sentimentos. É a forma mágica, lúdica, que o ser 

humano possui de expor o seu “eu” muitas vezes oculto e transformá-lo em algo concreto. 

E1 

 

É uma arte de criar coisas novas, tornar coisas, materiais e instrumentos em novas 

utilizações. É também aprender a lidar com as ideias e colocá-las em prática. Saber ver e 

conhecer o novo, o improvável. É criar, aprender, resolver problemas. E2 

Criatividade é a capacidade que cada uma das pessoas possui em criar coisas novas ou 

transformar coisas existentes em outras também úteis. E3 
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Criatividade é a capacidade de desenvolver ideias a partir de sua observação e experiência 

de vida. E4 

 

Em alguns momentos propícios me acho criativo. E5 

 

É a capacidade de criar, de solucionar problemas, várias hipóteses para resolver um 

problema; a questão do raciocínio rápido, originalidade para resolver um fato quer seja no 

trabalho ou na vida cotidiana. E6 

 

Criatividade é algo que vem da essência do ser humano. É a habilidade de criar, 

transformar, reinventar ideias, objetos, conceitos. É a capacidade de deixar a imaginação 

fluir, de resolver problemas, de exteriorizar seus sentimentos, suas emoções e até mesmo de 

ser único perante um ambiente onde impera a monotonia. E7 

 

Criatividade é a arte de ter ideias, pensamentos rápidos e concretos para problemas 

expostos. Criatividade é fator necessário e essencial para vivência humana, há necessidade 

disso pelo fato de que todos os dias nos são mostrados problemas às vezes sem solução. 

Então a criatividade cai bem nesse momento. E8 

 

Criatividade é tudo o que você faz devido as necessidade impostas no meio. E9 

 

Criatividade é uma habilidade que se desenvolve das maneiras mais inesperadas, 

provocando mudanças e produzindo coisas novas e diferentes. E10 

 

Ação de criar, produzir coisas novas, diferentes ou com originalidade. E11 

 

Criatividade é o ato de construir, transformar, mas isso está ligado a diferentes qualidades 

e modos que influenciam um ser criativo. E12 

 

 

 

ILUSTRAÇÃO 1: Nuvem de palavras com respostas a pergunta: “O que é criatividade”, Oficina 

G1, Sobral, Ceará, Brasil. 
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ILUSTRAÇÃO 2: Árvore máxima da Análise de Similitude com respostas a pergunta: “O que é 

criatividade”, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil. 

 

Uma síntese dos conceitos de criatividade elaborados pelos estudantes da Oficina G1 

pode ser visualizada nas ilustrações 1 e 2 que foram processadas pelo software 

IRAMUTEQ. 

 

A análise Nuvem de palavras, apresentada na ilustração 1, agrupa as palavras de 
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forma gráfica em função de sua frequência no texto utilizado. Na Nuvem de Palavras gerada 

para a Oficina G1 pode-se observar a posição central ocupada pela palavra “criatividade”, 

com destaque para as palavras “problema”, “criar”, “novo”, “ideia”, “capacidade”, 

indicando que estas aparecem com maior frequência no corpus textual. 

A Análise de Similitude, com base na Teoria dos Grafos, permite identificar as 

concorrências entre palavras.  O seu resultado mostra possíveis conexões entre os vocábulos, 

auxiliando na identificação da estrutura do corpus textual (MARCHAND & RATINAUD, 

2012). Na Análise de Similitude gerada pela Oficina G1 pode-se observar que o elemento 

organizador “criatividade” está ligado a palavras como “criar”, “problema” e “diferente”. 

Esta configuração aponta “criatividade” como “capacidade” de “criar” (uma ideia, uma coisa 

nova); resolver de forma “fácil” e “rápida” um “problema” e com um fazer/ser “diferente”. 

 A análise geral da criatividade segundo a percepção dos estudantes da Oficina G1 

mostra que o conjunto dos conceitos elaborados apresentam elementos destacados por 

autores consagrados como Guilford, que associava a criatividade a “criar algo novo”, 

explorando habilidades que são características de indivíduos criadores; e Torrance, que 

definia criatividade como uma capacidade humana que permite a percepção de um problema 

“perceber lacunas ou elemntos faltantes pertubadores; formar ideias ou hipóteses a respeito 

deles”  (TORRANCE, 1976, p.34 ).  

 Este grupo, portanto, ainda que tenha variáveis individuais consideráveis no que diz 

respeito à compreensão do que é criatividade, apresentou um resultado positivo, mostrando 

entender minimamente o que este multifacetado conceito representa. 

Ressalta-se que houve uma evolução nas respostas da segunda aplicação da pergunta 

comparada à primeira, observando-se uma ampliação da visão sobre criatividade, expressa 

na inclusão de elementos diferentes na segunda resposta, conforme pode ser demonstrado, 

por exemplo, pelo indivíduo E7. 

Resposta à pergunta “o que é criatividade? (Aplicação 1): “É a capacidade de criar, 

imaginar ou elaborar uma ideia nova, ou simplesmente a solução para algum problema.” 

Resposta à pergunta “o que é criatividade? (Aplicação 2): “Criatividade é algo que vem da 

essência do ser humano. É a habilidade de criar, transformar, reinventar ideias, objetos, 

conceitos. É a capacidade de deixar a imaginação fluir, de resolver problemas, de 

exteriorizar seus sentimentos, suas emoções e até mesmo de ser único perante um ambiente 

onde impera a monotonia.”  

4.1.2. Resultados para OFICINA G2 
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Para Oficina G2, os estudantes responderam “O que é criatividade?” na primeira 

aplicação da seguinte maneira: 

Criatividade é a habilidade de pensar e colocar em prática novas ideias. É imaginar 

soluções (inovar) para melhorar âmbitos da sociedade (empreender). e1 

 

É a capacidade de combinar elementos comuns de forma inovadora para criar determinado 

conceito mais atrativo destacando seu diferencial. e2 

 

É a ação que uma pessoa expressa de forma inovadora e que chame a atenção de quem 

passa. e3 

 

Criatividade é algo que motiva o ser humano a fazer a diferença, propor novas ideias, 

resolver problemas e criar algo novo. e4 

 

É a habilidade de inovar, desenvolver e transformar ideias. Está relacionada à praticidade 

e inteligência. Inspirar-se em criar e melhorar algo. e5 

 

Criatividade é um impulso de ideias que se destacam e te fazem ser diferente das outras 

pessoas. e6 

 

Criatividade para mim é alguma ideia que surge. Assim todas as pessoas são criativas, 

dependendo da imaginação de cada um essa criatividade se transforma com o fazer algo, ou 

seja, colocá-la em prática. Outras pessoas acabam por não praticar sua criatividade. e7 

 

Criatividade é algo que (surge) quando não há muito o que fazer, e quando a criatividade 

aparece facilita tudo ao redor. e8 

 

Criatividade é inovar, pensar, fluir, construir, fazer coisas novas, inventar, produzir, atrair 

a atenção do outro através de ações criativas. e9 

 

É uma habilidade a qual possibilita o homem criar, inovar, transformar. Ter uma 

perspectiva ampliada das coisas. e10 
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É a arte de criar, desenvolver, produzir, reinventar, aprender, ideias. É uma forma de 

liberdade da mente, em que as ideias simples se transformam em grandes projetos. e11 

 

Ser criativo é saber ser diferenciado, olhar sob vários ângulos para contornar obstáculos, 

ter ideias inovadoras para ajudar em algo e dessa forma resolver alguma situação. e12 

 

Criatividade é uma forma inovadora e diferente de se lidar com as atividades, buscando 

alternativas que pouco pensariam e que torne a atividade mais produtiva. e13 

 

Criatividade é poder expressar o que se sente buscando sempre o novo. A criatividade é 

algo muito pessoal e autêntico onde cada pessoa mostra o seu jeito de ver o mundo ou 

opinar sobre algo com desenhos, músicas, gestos entre outros. e14 

 

Criatividade é o ato de criar algo inovador partindo de uma ideia, surpreendendo as outras 

pessoas. e15 

 

Criatividade é o ato de criar algo novo, inovar nas coisas mais simples. e16 

 

Criatividade é uma característica de poucos seres humanos, capazes de inovar o velho por 

algo novo usando a imaginação. e17 

 

É um desenvolvimento humano capaz de criar ideias, habilidades que cada um tem para 

uma melhor adaptação em relação a desenhos, imaginação entre outros. e18 

 

A segunda aplicação da mesma pergunta (“O que é criatividade?”) para o grupo de 

estudantes, ao final da Oficina G2, gerou as respostas que se seguem. 

 

Criatividade é quando moldamos nossas ideias de acordo com nossas necessidades e 

colocamos em prática. e1 

 

 É a capacidade de observar elementos simples e formar a partir deles um conjunto que 
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destaque de forma visual e emotiva na visão de um observador externo. e2 

 

Criatividade é a ação mais linda a ser praticada em nossas vidas, pois com a criatividade 

podemos tornar o mundo melhor, um mundo didático, alegre, humano, sensível, prático, 

inovador. e3 

 

É deixar fluir ideias espontâneas, provocar-se, motivar-se a fazer algo novo. É criar e ser 

conduzido a um universo de coisas novas que provocam a transformação da realidade 

atual. e4 

 

É ter habilidade de inovar e desenvolver ideias. Expressão de sensibilidade, praticidade e 

inteligência. Desenvolve-se através da abertura da mente a novos conceitos e ações. 

Criatividade como o nome pode dizer é a liberdade de criação. Inspirar-se em inovar, 

mudar, renovar e criar. e5 

 

Criatividade é um conjunto de ideias que surgem de repente e você sente a necessidade de 

compartilhar. e6 

 

Criatividade é deixar o pensamento fluir e realizar uma ideia. e7 

 

Criatividade é a capacidade de criar ago, ou recriar algo, renovando, adicionando ideias. 

Perceber que aquilo que já está bom pode ficar ótimo. É preciso de muita diversidade de 

ideias, pensamentos que possam perceber as coisas ao seu redor. É preciso enxergar as 

coisas de todos os ângulos. Conhecer um pouco de cada coisa é necessário. É preciso 

também ser corajoso, ter perseverança, atitude, confiança e um grande esforço, ter 

persistência e não ter medo. A criatividade move o mundo, é a ideia de recriar por cima de 

algo que já exista. e8 

 

É divergir, fluir, imaginar, criar, pensar, relacionar, aprimorar. Fazer, produzir, 

transformar coisas simples em coisa grandes, tornar algo mais belo e colorido. e9 

É um potencial inerente do ser humano, são ideias diferenciadas e até mesmo inovadoras. É 

quando alguém em seu estado sensível consegue criar ou externar suas percepções sobre 

determinado tema. É imaginar, sentir, é ser flexível e aberto ao novo. é arriscar. É 
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transformar! e10 

 

Arte de criar algo, como também reinventar, transformar, desenvolver algo já existente. É 

ter liberdade, autonomia, ousadia, inteligência entre tantas coisas para produzir. e11 

 

Criatividade é tudo aquilo que te faz inspirar, que te faz tocar e sentir. É saber que mesmo 

com um só direcionamento, você tem o poder de imaginar e pensar diferente, para que 

existam outras soluções. É saber que diante dos obstáculos existem ideias inovadoras para 

que se resolva um problema ou o deixe mais claro, mais bonito aos olhos de quem vê. Antes 

de tudo, olhar além e ter realmente essa visão ampliada para os vários direcionamentos. 

e12 

 

Criatividade é pensar, refletir, criar, explorar, interagir, dentre outras, de forma diferente e 

inusitada. É surpreender e gerar empolgação. É trazer o que há de melhor para o momento, 

é sair do comum. e13 

 

Criatividade é o poder de expressar os sentimentos, desenvolver habilidades criando algo 

que trace seu perfil, que lhe identifique no momento. É poder inovar com você mesmo. e14 

 

Criatividade é o ato de transformar coisas, fazer com que uma simples ideia revolucione e 

uma coisa que já exista se renove. O poder da criação e da novidade. e15 

 

É o intuito de criar algo novo, ou reinventar algo antigo. Criar transformar, remodelar. e16 

 

Criatividade é uma maneira onde as pessoas se expõem sem ou com medo, arriscando, sem 

julgamento do certo ou errado, é a aceitação de novas ideias. e17 

 

É uma habilidade que cada ser tem em que ele pode usar a imaginação e criar sempre algo 

para diversificar seu dia a dia, seja em qualquer aspecto. e18 

Uma síntese dos conceitos de criatividade elaborados pelos estudantes da Oficina G2 

pode ser visualizada nas figuras 3 e 4 que foram processadas pelo software IRAMUTEQ. 

ILUSTRAÇÃO 3: Nuvem de palavras com respostas a pergunta: “O que é criatividade”, Oficina 

G2, Sobral, Ceará, Brasil. 
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ILUSTRAÇÃO 4: Árvore máxima da Análise de Similitude com respostas a pergunta: “O que é 

criatividade”, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil. 

 

 

Na Nuvem de Palavras gerada para a Oficina G2, apresentada na ilustração 3, pode-

se observar a posição central ocupada pela palavra “criatividade”, com destaque para as 

palavras “ideia”, “criar”, “novo” e “transformar”, indicando que estas aparecem com maior 

frequência no corpus textual. 

Já a Análise de Similitude gerada pela Oficina G2 mostrou o elemento organizador 

“criatividade” ligado a palavras como “ideia”, “criar” e “transformar”. Esta configuração 

aponta “criatividade” como ter “ideias” (inovadoras), “criar” (coisas) e transformá-las 

(deixando-as simples, grandes). 

Observou-se que o conjunto de estudantes da Oficina G2 elaborou um conceito de 
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criatividade que dá visibilidade a inovação, como uma possibilidade de recriação, 

resignificação e transformação de coisas e ideias. 

Segundo Alencar (2002), a criatividade está associada à inovação, que é descrita 

como "o processo de introduzir, adotar e implementar uma nova ideia (processo, bem ou 

serviço) em uma organização em resposta a um problema percebido, transformando uma 

nova ideia em algo concreto". 

 Torrance (1976) destaca que as descobertas e inovações em todas as áreas foram 

sempre feitas por indivíduos que observaram e perceberam de uma maneira diferentes fatos 

que todo mundo tinha como verdades inquestionáveis, ou seja, pessoas criativas. 

 Ressalta-se que houve uma grande diversidade no número de ideias nos conceitos 

individuais de criatividade, com alguns mais próximos e outros mais distantes de 

compreenderam esse fenômeno em suas múltiplas dimensões.  

 Percebeu-se que as respostas da segunda aplicação mostraram evolução em relação à 

primeira, como pode ser exemplificado a partir do participante E8. 

Resposta à pergunta: “O que é criatividade” (Aplicação 1): “Criatividade é algo que (surge) 

quando não há muito o que fazer, e quando a criatividade aparece facilita tudo ao redor.” 

Resposta à pergunta: “O que é criatividade” (Aplicação 2): “Criatividade é a capacidade de 

criar ago, ou recriar algo, renovando, adicionando ideias. Perceber que aquilo que já está 

bom pode ficar ótimo. É preciso de muita diversidade de ideias, pensamentos que possam 

perceber as coisas ao seu redor. É preciso enxergar as coisas de todos os ângulos. 

Conhecer um pouco de cada coisa é necessário. É preciso também ser corajoso, ter 

perseverança, atitude, confiança e um grande esforço, ter persistência e não ter medo. A 

criatividade move o mundo, é a ideia de recriar por cima de algo que já exista.” 

 

4.1.3. Análise geral do exercício 

 

Para fazer a síntese dos conceitos de criatividade elaborados pelos 30 participantes 

das Oficinas G1 e G2, no inicio e ao final das atividades, utilizou-se o Método de 

Classificação Hierárquica Descendente (CDH), que apresentou como resultado um 

dendograma dividido em classes, que agrupam vocábulos semelhantes dentro da mesma 

classe e diferente de outra classe (Ilustração 5). 
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ILUSTRAÇÃO 5. Conceito de Criatividade segundo participantes das “Oficinas de Viver: 

desenvolvimento do Potencial Criativo”, Sobral, Ceará, Brasil. 

 

O conceito de criatividade dos estudantes se subdividiu em 5 classes ou categorias:  

capacidade de dar forma; capacidade de resolver problemas; capacidade de transformar, 

inovar; capacidade de ter ideias e capacidade de produzir algo diferente. A partir dessas 

categorias obteve-se o seguinte enunciado:  

“Criatividade é a capacidade de dar forma, de resolver problemas, de transformar e 

inovar, ter ideias e produzir algo diferenciado.”  

 Observa-se que este conceito está em consonância com diversos autores e apresenta 

alguns importantes aspectos da criatividade. 

 

Os aspectos que foram pouco evidenciados dizem respeito à compreensão da 

criatividade como potencial humano que pode ser desenvolvido e é influenciado pelo 

contexto sociocultural a que se pertence. 

Ressalta-se que esta é uma visão geral do coletivo dos estudantes, e que 

individualmente, há uma variação na amplitude da percepção da criatividade. 

Os dois grupos de estudantes destacaram no conceito de criatividade a 

criação/produção de ideias e “coisas”. Os estudantes da Oficina G1 mostraram-se mais 

interessados na resolução de problemas e os da Oficina G2 na possibilidade de transformar 

/inovar. 

Observou-se também que os estudantes da Oficina G1delimitam com maior precisão 

Capacidade 
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o objeto a ser descrito, no caso, a criatividade. Os estudantes da Oficina G2, por outro lado, 

introduzem elementos de suas vivências, dando um tom mais pessoal ao conceito de 

criatividade.   

Entre os dois grupos houve evolução nas respostas individuais entre a primeira e a 

segunda aplicação da pergunta, sendo maior avanço percebido na Oficina G1. 

Alguns estudantes se diferenciaram por incluir em seus conceitos a expressão de 

emoções como os exemplos abaixo: 

 

“Criatividade é a arte expressada com sentimentos. É a forma mágica, lúdica, que o ser 

humano possui de expor o seu “eu” muitas vezes oculto e transformá-lo em algo concreto.” 

(Oficina G1/ E1) 

 

“Criatividade é a ação mais linda a ser praticada em nossas vidas, pois com a criatividade 

podemos tornar o mundo melhor, um mundo didático, alegre, humano, sensível, prático, 

inovador.” (Oficina G2/ e3) 

 

Criatividade é o poder de expressar os sentimentos, desenvolver habilidades criando algo 

que trace seu perfil, que lhe identifique no momento. É poder inovar com você mesmo. 

(Oficina G2/ e14) 
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5. O QUE É CRIATIVIDADE: PERCEPÇÕES GRUPAIS 

 

Durante o primeiro módulo das “Oficinas de viver: desenvolvimento do potencial 

criativo” trabalhou-se o conceito de criatividade. Para a visualização das ideias dos 

estudantes sobre o tema foi proposto o exercício grupal “Conceito Criativo” (Apêndice III).   

 

5.1. Resultados para OFICINA G1 

 

Como etapa introdutória foi realizado o exercício “Associação Livre de Palavras” 

usando com estímulo a palavra “Criatividade”.  O resultado encontra-se descrito nos Quadro 

11. 

QUADRO 11: Respostas a “Associação livre de palavras” a partir do estímulo “Criatividade”, “Oficinas 

de viver: desenvolvimento do potencial criativo” (G1),  Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO PALAVRAS ASSOCIADAS A “CRIATIVIDADE” Nº PALAVRAS 

E.1 Eu; nós; conhecer; inventar; fluir; pensar; sonhar; inovar; ser; ler; 

solidão; sofrimento; amor; emoção; sentimento. 

15 

E.2 Criar; pensamentos; opiniões; oportunidade; esperança. 5 

E.3 Piada; desenho; inovação; autoestima; trabalho; criar; frustração; 

alegria. 

8 

E.4 Não tenho; interessante; produtiva; reflexo de vivencia; criação; 

ideias. 

6 

E.5 Inovar; atitude; pensar; divulgar; buscar; necessidade; ideias. 7 

E.6 Falta de criatividade; pensamento rápido; agilidade. 3 

E.7 Criar; inovar; resolver problemas; tecnologia. 4 

E.8 Ideias; mudanças; oportunidade; esperteza; segurança; medo; 

capacidade; realista. 

8 

E.9 Aprendizado; Hiperatividade; sorrisos. 3 

E.10 Espontâneo; bom; inspirador; habilidade; mudanças. 5 

E.12 Produzir; transformar; pessoas; dinheiro. 4 

 Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

No total foram registradas 56 palavras pelos estudantes. As três palavras mais 

associadas a criatividade foram: inovar, criar e ideias. 

Em seguida houve a leitura das palavras que foram escritas no quadro, excluindo as 

que se repetiam.  
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Iniciou-se então o exercício “Conceito Criativo” com a formação de pequenos 

grupos, que receberam a tarefa de produzir um cartaz com um conceito de criatividade. Para 

elaboração do conceito deveriam ser utilizadas 4 ou 5 palavras que estavam citadas no 

quadro. 

 Foram formados 3 subgrupos, dois com 4 pessoas e um com 3 pessoas (integrantes 

de cursos e centros diferentes). Cada subgrupo selecionou cinco palavras entre as listadas 

para construir um conceito de criatividade. 

 O subgrupo A (E2, E4, E8, E10) selecionou as palavras produzir, ideias, 

habilidade, mudanças e resolver problemas; e construiu o conceito: 

“Criatividade é produzir ideias que exige habilidade individual capaz de gerar mudanças 

e resolver problemas” 

 O subgrupo B (E1, E3, E9, E12) selecionou as palavras necessidades, sentimentos, 

mudanças, sorrir e dinheiro; e construiu o conceito: 

“Com as necessidades vem o sentimento de mudança e em todos esses devemos sorrir, 

mesmo com ou sem dinheiro”. 

 O subgrupo C (E5, E6, E7) selecionou as palavras: capacidade, ideias, inovação, 

resolver problemas e relativa; e construiu o conceito: 

“Criatividade é a capacidade de ter ideias que tragam inovação e resolver problemas e 

pode ser relativa”. 

  Algumas observações foram feitas em relação ao trabalho de grupo: o subgrupo 1 

pareceu mais integrado, discutiu e esteve muito atento à atividade; o subgrupo 2 concluiu 

primeiro que os demais e começou a interagir abordando outras temas nas conversações; os 

participantes do grupo 3 estavam tímidos, sendo que apenas um estudante conduziu as 

discussões. A formatação diferenciada do conceito de criatividade do subgrupo 2 parece 

sugerir um desejo de produzir algo diferente, trabalhando as primeiras ideias com rapidez, 

sem evoluir na elaboração das mesmas.  
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5.2. Resultados para OFICINA G2 

 

Na Oficina G2 o resultado da associação livre de palavras com o estímulo 

“Criatividade” encontra-se descrito nos Quadro 12. 

 

QUADRO 12: Respostas à “Associação livre de palavras” a partir do estímulo “Criatividade”, “Oficinas 

de viver: desenvolvimento do potencial criativo” (G2), Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO PALAVRAS ASSOCIADAS A “CRIATIVIDADE” Nº  PALAVRAS 

e.2 Curso; música; teatro; Da Vinci; galeria; museu; cosplay; 

fotografia; miçangas; Hipster, improviso; discurso; escorregador. 

13 

e.4 Inovar; mudar; diferente; sonhar; ideias; criar; revelar-se. 7 

e.5 Inovação; invenção; mente aberta; habilidade; desenvoltura.  5 

e.6 Hoje; criar; diferente; legal; criativo; inovar; medo; coragem. 8 

e.7 Fazer; criar; reaproveitar; transformar; prazer; decorar; inovar. 7 

e.8 Novidade; lúdico; jogos; diversão; pensar; agir; fluir; crescer; 

inovar; criar; superar. 

11 

e.9 Não tenho; quero ter; procuro; não acho; buscar; ler; estudar; 

diversão. 

8 

e.12 Criar; produzir; reproduzir; reinventar; aproveitar; novo. 6 

e.14 Sorriso; desenvolver; desenhos; pinturas; falas; gestos; pessoas; 

compreensão; viver; felicidade; bom humor; momentos; 

inspiração. 

13 

e.15 Oficina; necessário; empreender; diferencial; resolução. 5 

e.16 

 

Hoje; Oficina; me falta; prática; belo; reprimido; não belo (feio). 7 

e.17 

 

Arte; prazer; diversão; inteligência; dinâmica; dança. 6 

e.18 

 

Surpresa; desenho; diversão; ideias; projetos; amizades; 

diferenciação. 

7 

  Fonte: VIANA, R. S. , 2016. 

 

Para o grupo G2 no total foram registradas 71 palavras e expressões. As 3 palavras 

mais associadas a criatividade foram: criar, diversão e diferente/diferenciação. 

Foram formados 4 grupos com 4 pessoas mesclando os cursos dos participantes. 

Cada grupo selecionou quatro palavras entre as listadas para construir um conceito de 

criatividade.   

 

 O subgrupo a (e.4; e.6; e.9; e.12 ) escolheu as palavras transformar; miçanga, arte 

e Da Vinci; e construiu o conceito: 
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 “Criatividade é transformar qualquer miçanga em uma obra de arte como a de Da 

Vinci”. 

  

 O subgrupo b (e. 13; e.16; e.18) selecionou as palavras atitude, adaptar, dança e 

alegria;  e construiu o conceito: 

 

“Criatividade é ter atitude de se adaptar a atividades diversas como a dança 

proporcionando várias emoções como a alegria”. 

 

 O subgrupo c (e.5; e.14; e18) usou as palavras habilidade, desenvolver, ideias e 

inovar; e construiu o conceito:  

 

“Criatividade é ter a habilidade de inovar e desenvolver ideias”. 

 

 O subgrupo d (e.2; e.7; e.8; e.15) selecionou as seguintes palavras: prática, fluir, 

ideias e surpresa; e construiu o conceito:  

 

“Criatividade é a prática de fazer fluir ideias e transformá-las em surpresa”. 

  Em relação ao trabalho grupal, percebeu-se que os membros dos subgrupos 

estiveram atentos e integrados a atividade. Houve uma preocupação em como o conceito 

seria exposto no cartaz produzido, usando-se letras diferenciadas, cores e desenhos para 

ilustrar. 

 

5.3. Análise geral do exercício 

 Nas duas Oficinas os estudantes associaram em média 5 palavras a criatividade, 

tendo sido observado que alguns sujeitos como E1 em G1; e2 e e14 em G2 destacaram-se 

pela fluência (número de ideias conectadas) e originalidade (uso de palavras pouco usuais 

no grupo). 

Outra ponto observado foi que 4 estudantes entre os 26 que fizeram o exercício, 

fizeram associação entre “criatividade” e  “não tenho” e “falta”, sendo 2 pertencentes a G1 e 
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2 pertencente a G2. 

Os conceitos surgidos nas duas oficinas estão expostos no Quadro 13, que faz uma 

síntese do exercício. 

QUADRO 13: Conceitos de criatividade elaborados por grupos de estudantes; “Oficinas de viver: 

desenvolvimento do potencial criativo” (G1 e G2), Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

OFICINA SUBGRUPO CONCEITO 

 

 

G1 

 

A “Criatividade é produzir ideias que exigem habilidade individual 

capaz de gerar mudanças e resolver problemas” 

B “Com as necessidades vem o sentimento de mudança e em todos 

esses devemos sorrir, mesmo com ou sem dinheiro”. 

C “Criatividade é a capacidade de ter ideias que tragam inovação e 

resolver problemas e pode ser relativa”. 

 

 

 

G2 

a “Criatividade é transformar qualquer miçanga em uma obra de arte 

como a de Da Vinci”. 

b “Criatividade é ter atitude de se adaptar a atividades diversas como 

a dança proporcionando várias emoções como a alegria”. 

c “Criatividade é ter a habilidade de inovar e desenvolver ideias” 

d “Criatividade é a prática de fazer fluir ideias e transformá-las em 

surpresa”. 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

   

Observou-se que na Oficina G1 predominou nos conceitos de criatividade elaborados 

a ideia de resolução de problemas e possibilidades de mudanças. 

  Na Oficina G2 a ideia de transformação perpassou nos 4 conceitos elaborados. A 

originalidade, expressão de emoções e associação entre criatividade e arte também foram 

significativas na construção conceitual deste grupo.  

Nesse sentido, outros estudos sobre a percepção que estudantes universitários 

possuíam acerca da criatividade concluíram que esta característica estava relacionada com 

criação, imaginação, originalidade, desenho, pintura e arte. Comentando a associação entre 

arte e criatividade, destaca-se que:  

“Esta visão, representativa do senso comum, demonstra a 

necessidade que a criatividade seja trabalhada no sentido de 

que a sociedade em geral, e não só o meio científico, passe a 

compreendê-la dentro de uma visão multidimensional, 

reforçando-se as suas diversas formas de expressão” (PRIME 

et al. , 2001, p. 35). 
. 

Percebeu-se ainda que os mesmos elementos apareceram nas análises “Nuvem de 

Palavras” e “Análise de Similitude”, apresentados no item anterior, que reuniu conceitos 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

127 

 

individuais de criatividade coletados. O trabalho em grupo, portanto, reafirmou as 

percepções individuais, ampliando-as em aspectos como a expressão de emoção.   

 

   

6. O QUE É CRIATIVIDADE: DESCRIÇÃO DA PESSOA CRIATIVA 

 

 A descrição de pessoas criativas tem sido uma das bases do estudo da criatividade 

como atestam Becker et al. (2001) e Mano e Zagalo (2009). A identificação de 

características que estariam mais presentes em pessoas criativas, a compreensão da 

personalidade criativa, enriquece o conceito de criatividade, dando contornos reais e práticos 

a essa potencialidade humana.  

Nas Oficinas foi utilizado o exercício “Colagem Criativa” (Anexo III) para explorar 

a percepção do estudante que construiu uma “figura criativa” a partir de recortes de revista, 

acessando a sua memória cognitiva, afetiva, suas próprias experiências e idealizações.  

Durante o exercício observou-se também o processo de construção de cada imagem, 

como um percurso individual de criação.  

 

 

6.1.Resultados para OFICINA G1  

A atividade ocorreu com um suave fundo musical, que auxiliou na concentração dos 

participantes. Cada um utilizou um processo diferente na escolha das imagens, nos recortes, 

no manuseio de materiais, na montagem da figura e no uso de recursos como escrever 

palavras ou desenhar para completar o cartaz. Mesmo dividindo o espaço e estando próximos 

uns dos outros, os participantes estiveram envolvidos com sua produção individual. 

Nove estudantes participaram deste exercício. Suas produções estão expostas no 

Anexo IV (Imagens dos Exercícios) nas seguintes figuras: 

 Figura 1: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E2; E4; E5) da Oficina 

G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 2. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E7; E8; E9) da Oficina 

G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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 Figura 3. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E10; E11; E12) da Oficina 

G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 4. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E12) da Oficina G1, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

No processo de criação das imagens observou-se que: 

 E2 começou a atividade primeiro que os demais, demonstrando grande agilidade e 

objetividade nas escolhas das imagens. Utilizou figuras variadas para associar com a 

criatividade e depois conseguiu acrescentar muitos detalhes. Teria sido a primeira a 

terminar, porém continuou elaborando, procurando acrescentar mais figuras e 

palavras. 

 E4 preferiu recortar mais palavras que imagens. 

 E5 utilizou várias figuras unindo-as para formar uma só imagem, que extrapolou as 

margens do papel. Estava bastante empenho na realização da atividade.  

 E7 estava concentrado e buscou muito pelas figuras. Utilizou as imagens buscando 

uma associação entre elas.  

 E8 apresentou dificuldade para encontrar as figuras, pedindo ajuda a outro 

participante (E2), sendo o último a concluir a atividade. 

 E9 demorou um pouco a iniciar, mas concluiu o trabalho rapidamente utilizando 

apenas três figuras. 

 E10 encontrou algumas figuras- chave e recortou e ficou um tempo sem trabalhar, 

completamente absorta. Após esse tempo, fez sua colagem de forma objetiva e 

concluiu rapidamente a atividade.  

 E11 selecionou todas as figuras colocando-as em separado e só depois iniciou a 

colagem, utilizando frases e figuras. 

 E12 demorou iniciar a colagem, ponderou muito na escolha das imagens, 

preocupando-se com a organização na colagem. 
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Quando todos concluíram houve uma exposição das produções e os estudantes 

comentaram livremente sobre suas ilustrações da “Pessoa criativa”. Eis o registro de suas 

falas: 

Colei uma figura do tempo, representando que existe um tempo para as coisas acontecerem 

e escrevi coisas importantes para ser criativo: ter pensamento solto, tempo, ter ideias, soltar 

a imaginação, ler e conhecer várias coisas, conhecer culturas, o processo de transformar. 

E4 

Colei a imagem de um olho, o “olho que vê”, uma caixa de piquenique representando que 

pessoas criativas fazem coisas diferentes. Usei a figura da Gisele Bundchen pois ela usa as 

coisas diferentes e é corajosa. Recortei a imagem de um livro e associei a frase: Inteligência 

se aprende e criatividade se aprende. A pessoa criativa acha solução rápida, está disposta, 

sorridente, encaixa coisas diferentes. E11 

Usei a imagem de uma lâmpada para representar que ideias novas levam a tudo. Ser 

criativa é ser curiosa, alegre, ter paixão, superar obstáculos, interado em notícias, cumprir 

metas, seguir passo a passo, ver em coisas simples algo novo para se fazer.  E2 

No momento que estava fazendo a colagem fiz comparações dos meus pensamentos com uma 

colega que considero criativa. A pessoa criativa enxerga com o cérebro e usa a imaginação 

para criar coisas novas; tem curiosidade, interesse, disponibilidade, diversão. E10 

Uma pessoa criativa é feliz, fica tenso e nervoso, é conectado, tem fé e acredita, tem 

confiança, é solidário e competitivo. E8 

A pessoa criativa pensa de modo diferente, está acima dos obstáculos, tem sonhos, enxerga 

longe, pensa em como as coisas funciona, tem o mundo nas mãos (inclusive o seu), cria 

novos horizontes e soluções. E7 

Quem é criativo pensa, tem inspiração, observa (tem visão), tem visão e memória 

fotográfica, tenta olhar os objetos com uma visão diferente, tem harmonia, é elétrico, 

conectado, bom em comunicação, viagens, imaginação, tem uma bagagem, enxerga além 

dos olhos, vê em outros ângulos, faz novas buscas, reflete todas as suas experiências, 

diversifica o conhecimento que tem, contribuir para si e para com os outros. E5  
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Alguém criativo é pensativo, estudioso, usa métodos, inteligente, ensina o que sabe, troca 

informações e experiências. E12 

A pessoa criativa usa a imaginação com arte, é sociável.  Colei uma imagem do Silvio 

Santos para representar uma pessoa sorridente, alegre, carismática, inteligente. E9 

A reflexão sobre o ser criativo a partir de um estímulo lúdico que foi o recorte e 

colagem de figuras gerou um leque maior de respostas, introduzindo e/ou contextualizando 

elementos aos conceitos elaborados por escrito por cada indivíduo e em grupo, descritos 

anteriormente. Tomando por exemplo três indivíduos (E2, E4, E9), percebe-se o que foi 

agregado, como está descrito nos parágrafos a seguir. 

Em seu primeiro conceito E2 elaborou quatro ideias, associando criatividade a 

produzir, inventar, resolver problemas, desenvolver-se. Em sua colagem, E2 acrescentou que 

a criatividade está associada à alegria, curiosidade, paixão, superaração de obstáculos, 

informação, cumprimento de metas, olhar diferenciado que gera novas ideias. 

O estudante E4 usou basicamente três ideias em seu conceito: a criatividade está 

associada a elaborar ideias, a personalidade do indivíduo e sua vivência. Em sua colagem, E4 

acrescentou: necessidade de tempo para surgir às ideias, liberdade de pensamento, 

imaginação, conhecimentos variados e aptidão para transformar. 

O conceito de E9 foi bastante sintético, associando criatividade à aquisição de ideias. 

Em sua colagem, também utilizou poucas imagens, mas acrescentou as ideias de que 

criatividade está ligada a: imaginação, arte, alegria, carisma, inteligência, ser sociável.  
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6.2. Resultados da OFICINA G2 

Observou-se que durante este exercício os estudantes mantiveram-se motivados e 

concentrados com o trabalho, desenvolvendo suas criações de forma independente.  

Na Oficina G2 foram produzidas 15 ilustrações, que aparecem expostas no Anexo IV 

(Imagens dos Exercícios) nas seguintes figuras: 

 Figura 5: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e1; e3) da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

  Figura 6: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e4; e5; e6) da Oficina 

G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 7: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e7; e8) da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 8: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e9; e10) da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 9: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e11; e12) da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 10: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e13; e14) da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 11: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e15; e16) da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 Figura 12: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e17; e18) da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

No processo de produção da “Colagem criativa” foram feitas algumas observações, 

destacando-se: 

 e16 trabalhou com agilidade, mas sentou-se separado dos demais buscando 

isolamento do grupo; nesse processo procurou gravuras específicas nas revistas e se 

outros estudantes se aproximam, afastava-se para outro lugar. 

 e14 recortou com rapidez e pareceu muito focada. Produziu um tipo diferente de 

ilustração cortando a cartolina como peças de um quebra-cabeça. 

 e15 usou recortes para construir uma figura única de âncora. Preocupou-se com a 
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limpeza do ambiente, recolhendo sobras de papel do chão. 

 e9 parecia às vezes perdida; olhava para a atividade dos colegas como se buscasse 

algo para seu trabalho. Mas conseguiu concluir a contento. 

 e13 foi seletivo na escolha das gravuras, escolhendo unicamente figuras de 

alimentos para sua colagem. 

 e3 também foi seletivo na escolha das gravuras, utilizando muitas figuras com 

imagens de desfiles de moda.  

 e12 produziu um livro ilustrado com algumas páginas. 

 e17 usou recortes e montou uma figura humana em um ambiente com livros. 

 e11 utilizou apenas duas imagens, mas as conectou com desenhos. 

 e8 teve um pouco de dificuldade na escolha das imagens e optou por intercalar 

figuras e palavras. 

 

Após o término do exercício houve uma exposição das produções e os estudantes 

comentaram livremente sobre suas ilustrações da “Pessoa criativa”. Segue-se o registro de 

suas falas: 

Na minha ilustração busquei gravuras de algo que gosto muito e tenho vontade de me 

dedicar que é a culinária. e13  

 

Fiz uma ilustração em forma de âncora representando o amor, amor aos pais, à cultura, 

entre amigos, a música, a natureza. A criatividade e o amor precisam um do outro. e15 

 

Eu decidi fazer um quebra-cabeça com um objetivo para cada peça. Uma peça representou 

o criar, a segunda peça representou o ver, a terceira peça representou o teatro e a quarta 

representou a união. Tudo está ligado a gestos e sentimentos. e14 

 

Representei a pessoa criativa como uma junção entre música e leitura; razão e emoção. e6  

 

Busquei em gravuras relacionadas à moda, a expressão de uma pessoa criativa e também 

algo ligado à natureza. e3 

 

A imagem da pessoa criativa tem relação com cores, divergências de ideias e coisas novas, 
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conhecer o novo.  e11 

 

Como características da pessoa criativa pensei em curiosidade, alegria, coragem e 

“mentir”. e16 

 

Imaginei uma junção da arte, música, pintura gerando criatividade. e5 

 

Fiz a imagem de uma pessoa criativa associada à leitura, de livros e da vida. A ideia 

surgiu porque meus alunos não gostavam de ler. e17 

 

Quando pensei em como era uma pessoa criativa lembrei minha a mãe, que é bem criativa.  

Criatividade é reaproveitar. Também colei imagens de personagens infantis que fazem 

sucesso. e7 

 

Vejo uma pessoa criativa como uma pessoa alegre, feliz, que tem uma forma divertida de 

ver tudo colorido. e18 

 

Fiz um livro com ilustrações que definem de criatividade: tempero de comida; valorização 

de palavras como ousar e fazer a diferença, que são importantes. e12 

 

Uma pessoa criativa tem visão de futuro; é também uma pessoa que sabe falar. e8 

 

Veio na minha cabeça logo a imagem de uma pessoa criativa que conheço. É meu irmão 

que estudou e fez mestrado e largou tudo para ser empreendedor. Para ser empreendedor 

precisa ser criativo, saber ver. Os olhos são que descobrem, que revelam. e10 

 

Acho que criatividade é empreendedorismo, por isso colei imagens de figuras famosas 

criativas como Einsten, que revolucionou a ciência; Mickael Jackson, que superou todas as 

expectativas como artista, e o jogador Ronaldo Gaúcho, um gênio do esporte. e1 

Para mim uma pessoa criativa tem que ser observadora. e9 

Pensei que a criança é muito criativa. Também colei a imagem de uma pessoa criativa, o 

cantor Djavan, grande artista que foi estimulado e colocou sua própria gravadora. e4 
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Neste exercício houve alguma evolução em relação na expressão da visão do que é 

criatividade pelos estudantes. As colagens foram bastante variadas, com destaque para 

produções que incluíram mais elementos associados à criatividade e outros que pouco 

enriqueceram suas ideias.  

Tomando por exemplo três indivíduos (e11, e16, e18) percebeu-se algumas 

características criativas que foram agregadas, como está descrito nos parágrafos a seguir. 

Em seu primeiro conceito individual, e1 associou criatividade a olhar a partir de 

vários ângulos (flexibilidade), ter ideias inovadoras e resolver problemas. Em sua colagem 

acrescentou a imagem de uma pessoa criativa “divergência de ideias” e “cores” no sentido 

de multiplicidade que pode ser associado à fluência.  

O estudante e16 em seu conceito de criatividade trabalhou basicamente com a ideia 

de inovação. Ao descrever uma pessoa criativa através de colagens acrescentou: 

curiosidade, alegria, coragem. 

O participante e18 teve dificuldade na redação de seu conceito inicial, mas neste 

relacionou criatividade a adaptação, imaginação e arte (desenho). Na sua colagem 

acrescentou como elemento expressão de emoção, com ênfase na alegria/felicidade; uma 

forma de olhar diferenciada (“colorida”), que enxerga outras possibilidades em uma 

situação/problema. 

 

6.3. Análise geral do exercício 

Nas duas Oficinas G1 e G2 observou-se interesse e motivação pelo exercício 

proposto. Ainda que de simples execução e utilizando poucos recursos, exercícios dessa 

natureza não são frequentes na graduação, principalmente no campo das ciências exatas; o 

que talvez explique o empenho de todos os participantes. Houve de fato um mergulho na 

atividade, onde cada um seguiu seu caminho e revelou, em maior ou menor medida, através 

das imagens criadas algo mais que escapa às palavras. 

Percebeu-se, nas colagens da Oficina G1, que os estudantes foram mais objetivos e a 

relação imagem/conceito ficou mais evidente. Alguns estudantes se destacaram, como: E2 

pela riqueza de detalhes e capacidade de elaboração (enriquecimento da ideia); E5 por ter 
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extrapolado os limites com sua colagem ultrapassando as margens da cartolina e sua 

representação da figura humana; E7 pela multiplicidade de ideias (fluência). 

Houve produções da Oficina G1 enfatizaram a aspectos cognitivos da criatividade e 

associaram esta ao cérebro/cabeça e aspectos como inteligência e estudo (E9; E10; E12). 

Outras por sua vez, valorizaram aspectos emocionais como ser feliz, solidário, soltar a 

imaginação (E4, E8, E11). 

A integração desses elementos é importante para o desenvolvimento da criatividade, 

conforme destaca Wechsler (1999) ao afirmar que a realização criativa está na intersecção de 

três conjuntos formados por aspectos cognitivos, sociais e afetivos, que deveriam se inter-

relacionar de maneira harmônica. 

Nas Oficinas G2 destacou-se a produção de dois participantes que se diferenciaram 

dos demais por seu formato: e12 fez um livro com imagens e palavras e e14 produziu um 

jogo de encaixe (quebra cabeça). Houve nesses casos uma conexão entre um conceito (a 

pessoa criativa) a sua forma de apresentação (colagem criativa). Vale destacar que, 

conformes será mostrado no item subsequente, os participantes citados se autovaliam como 

criativos e provavelmente a partir dessa visão positiva de si, sentiram-se mais livres para 

testar possibilidades no exercício realizado.    

 Ressalta-se, contudo, que de forma geral, na Oficina G2 prevaleceram imagens mais 

dispersas, algumas difíceis de serem relacionadas como “imagem da pessoa criativa”. 

Percebeu-se, o que foi confirmado nos discursos, que houve uma aproximação com 

realidade mais particular, quando se usou, por exemplo, uma imagem de “mãe” para 

caracterizar a pessoa criativa, em alusão à própria mãe do participante, identificada como 

alguém criativo. Verificou-se que alguns estudantes também montaram imagens de “coisas 

que lhes são caras”, como e3 (moda); e12 (culinária); e17 (leitura). A falta de foco 

observada, portanto, pode ser minimizada pela adição de elementos do contexto dos 

estudantes, que colabora para a compreensão de sua visão de mundo. 

Nesse sentido, Fayga Ostrower afirma que:  

“Em toda forma, em tudo que se configura, encontramos conteúdos 

significativos e valores (...) A maneira pela qual o indivíduo aborda e 

avalia certos problemas, traduz, sem dúvida, algo de exclusivo de sua 

personalidade. Reflete anseios e convicções de caráter particular a partir de 
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suas vivências também particulares. Reflete uma experiência imediata do 

viver, experiência que é nova e única para cada ser que vive (...) O 

contexto cultural orienta os rumos da criação” (OSTROWER, 2009, P. 

101). 

 

7. A AUTOPERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE SUA CRIATIVIDADE 

 

A autopercepção da criatividade assim como os processos criativos está associada à 

capacidade das pessoas se perceberem, de fazer um mergulho na profundidade e 

complexidade do ser.  

Este aspecto essencial no estudo da criatividade no ensino superior foi investigado 

nesta Tese. Os resultados foram organizados de acordo com as respostas as seguintes 

perguntas:  

a) Como você se autoavalia em relação à criatividade? 

b) Entre estas características listadas, atribuídas a pessoas criativas, quais você 

percebe em si mesmo? 

A primeira pergunta (“Como você se autoavalia em relação à criatividade?”) foi 

respondida em um formulário (Anexo I) no início e ao fim de cada Oficina. Neste texto as 

respostas foram transcritas na íntegra, conservando a pluralidade e originalidade das ideias 

reveladas.  

A segunda pergunta (“Entre estas características listadas atribuídas a pessoas 

criativas, quais você percebe em si mesmo?”) foi respondida durante o exercício “Lista de 

atributos criativos” (Anexo III). As respostas obtidas colaboram no mapeamento a visão de 

cada participante sobre sua criatividade. 

Ressalta-se que a autopercepção relaciona-se diretamente ao conceito de criatividade 

de cada estudante, que foi comentado nesta Tese no item anterior. Desse modo pode-se dizer 

que: “me vejo” a partir de “como compreendo”. 

 

Os resultados mais uma vez aparecem agrupados nas Oficinas G1 e G2 sendo 

analisados e comparados. 

a) Autopercepção da criatividade  
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7.1. Resultados para OFICINA G1 

Na Oficina G1 foram produzidos os textos que se seguem na primeira aplicação da 

pergunta. 

Sou interpretativa, eufórica às vezes, simples e rústica. E1 

Não me considero criativa, sou um pouco envergonhada, não sou de me surgir uma ideia e 

logo por em prática. Acho que não tenho o olhar de criar, um olhar crítico. Sou mais da 

parte de desenvolver um processo que já existe. E2 

 

Não me acho uma pessoa muito criativa, porém sou uma pessoa curiosa, para tentar 

descobrir os porquês da vida. E3 

 

Não me sinto criativa, tenho dificuldade de criar algo novo, que seja interessante. 

Considero que crio apenas o “padrão”, o “básico”. Quando solicitado para que eu tenha 

criatividade em desenvolver alguma atividade me dá um branco e não consigo desenvolver 

o processo de criação. E4 

 

Me considero pouco criativo. E5 

 

Não me considero uma pessoa criativa. Sinto necessidade de ampliar esse poder de criar 

que serve para driblar as situações de problemas de qualquer intercorrência do dia a dia. 

E6 

 

Acho que não sou muito criativo, talvez até seja, mas acabo inibindo um pouco esta 

capacidade por ter medo de errar. E7 

 

Acho que não exploro meu lado criativo o suficiente. Gosto de ter ideias mas muitas vezes 

não as boto em prática e em casos mais graves não consigo ser criativo. Então me avalio 

negativamente em relação a isso. E8 

Não sei se me autoavalio como criativo ou infantil ou empolgado ou louco. E9 

 

Acho que sou mais ou menos criativa. E10 
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Possuo (se é que pode possuir) pouco ou quase nada de criatividade, sendo difícil ter 

alguma ideia criativa. E11 

 

Não me considero uma pessoa criativa, mas percebo que em determinados assuntos ou 

atividades tenho facilidades de desenvolvê-las que em outras. Assim acho que deve ser com 

um percentual de pessoas consideráveis em todo planeta. E12 

 

Neste bloco de respostas, em relação à autopercepção 10 entre os 12 estudantes 

participantes se avaliaram negativamente em relação à criatividade. As frases “Não sou 

criativo” e “Sou pouco criativo” preponderaram. Os outros dois participantes deram 

respostas pouco conclusivas: “Não sei se sou criativo, infantil, entusiasmado ou louco...” 

(E9); “Sou interpretativa, simples, rústica...” (E1). Alguns fatores determinantes nessa 

percepção foram apontados pelos próprios estudantes em seus textos: a timidez, o medo de 

errar, a insegurança, a acomodação. 

Alencar (2009) destaca que as barreiras à criatividade são construídas no decorrer da 

vida do indivíduo. Dentre as barreiras emocionais salientam-se a apatia, a insegurança, o 

medo de parecer ridículo, o medo do fracasso, os sentimentos de inferioridade e um 

autoconceito negativo. Aliadas a esses fatores, as barreiras culturais, tais como as pressões 

sociais ao individuo que diverge da norma e a necessidade de ser aceito, também atuam 

como forças inibidoras a um pensamento mais flexível e inovador. 

Outra questão, posta por Alencar (2007) é que há pouco incentivo dos professores 

universitários a vários aspectos da criatividade e que estudantes julgam a si e aos colegas 

mais criativos que seus professores. Nesse sentido faz-se necessário ampliar a discussão, 

incluindo a analise do projeto político pedagógico dos cursos universitários e suas matrizes 

curriculares, a formação de professores e as condições de ensino-aprendizagem, verificando 

se estes estão direcionados ao desenvolvimento e à expressão criativa dos estudantes.  

Ao término da Oficina G1, foram coletadas as respostas que se seguem. 

(Sou) bastante criativa. É uma forma de expressar todo meu eu, as vezes não compreendido, 

às vezes oprimido. E1  

 

Não sou tão criativa, sou mais de aceitar a ideia já pronta, gosto de coisas novas, porem 

não gosto de tentar muito, por medo, insegurança. É melhor, me sinto menos pressionada 
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quando preciso somente por em prática a ideia. Me dou melhor nesse aspecto.E2 

 

Acredito que ainda sou uma pessoa pouco criativa, mas após ter tido esses momentos me 

estimulou e me motivou mais. E3 

 

Após a realização desse curso me sinto redescoberta!Passei a avaliar a criatividade de 

outra forma, valorizando mais minhas opiniões e imaginação. Mas acredito que ainda 

preciso melhorar ainda mais meu processo de organização. E4 

 

Me acho criativo em alguns momentos ou ambiente que me condicione a resolver 

problemas, mas preciso às vezes de algum estímulo. Para a criatividade se elucidar em mim 

preciso falar minhas ideias novas rapidamente para que não esqueça. E5 

 

Tenho uma criatividade média e com o curso vi quanto é possível usar estratégias para 

aumentar a criatividade e quanto é importante para a vida ser criativo. E6 

 

Acho que posso ser criativo sim, apesar de muitas vezes me bloquear ou ser bloqueado. 

Acho também que minha suposta falta de criatividade se deve ao fato de eu não acreditar 

em mim. E7 

 

Depois dessas três semanas maravilhosas aprendi e me surpreendi com atitudes que pensei 

que não tinha. Hoje eu acredito que a arte de criar está em todas as pessoas, só basta 

acordá-la. Quando se deixa a preguiça de lado e se toma atitudes, todo mundo é capaz. 

Então eu acredito que sim. SOU UMA PESSOA CRIATIVA!!! E8 

 

Me autoavalio criativo. E9 

 

Sou criativa, apesar de não saber me expressar direito, estou aprendendo a cada dia a 

deixar minha criatividade mais evidente, mais espontânea e feliz. E10 

 

Em relação a criatividade sou um pouco acomodada, mas dependendo para que se trata, 

apresento um pouco de criatividade, porem estou procurando melhorar, sempre 

pesquisando e atualizando em relação ao assunto. E11 
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Não sou criativo, mas a Oficina ajudou a ver quais as características, qualidades a qual 

definem um ser criativo, que estão interligados a vários fatores e situações para sua 

definição. E12 

 

No segundo momento, ao final da Oficina G1, os estudantes melhoraram sua 

avaliação em relação a sua criatividade. A percepção dos sujeitos, nesse caso, coaduna com 

os resultados na avaliação da criatividade pelo Teste Figurativo de Torrance, descrito no 

item 4.2.4, que aponta para evolução nos índices de criatividade mensurados no inicio e ao 

final das Oficinas. Um estudante (E8) destacou escrevendo em letras maiúsculas a 

afirmativa: “sou uma pessoa criativa!!!”, expressando uma descoberta pessoal significativa.  

Algumas frases reforçam o sentido de evolução e necessidade de continuar 

desenvolvendo seu potencial criativo: “Ainda sou pouco criativo, mas estou mais motivado.” 

(E3); “Me sinto redescoberta... valorizo mais minhas opiniões e imaginação... preciso 

melhorar ainda mais.” (E4); “Acho que posso ser criativo sim, apesar de às vezes me 

bloquear” (E7); “Sou criativa, apesar de não saber me expressar direito. Estou aprendendo a 

cada dia a deixar minha criatividade, mais evidente, mais espontânea e feliz” (E10). 

Nakano (2011) destaca que inúmeros pesquisadores têm criado e aplicado programas 

de treinamento criativo, visualizados como um conjunto de métodos, técnicas, exercícios e 

estratégias, baseados na crença de que a criatividade representa um conjunto de aptidões que 

podem desenvolvidas. Apesar dos problemas, dificuldades e limitações, as iniciativas de 

promoção da criatividade, revelaram ser uma estratégia pedagógica capaz de oferecer ao 

aluno mais oportunidades de desenvolvimento do seu potencial. 

Rocha (2014) comenta, em conformidade com outros autores, que a expressão da 

criatividade, constituída ao longo da história das pessoas por suas características subjetivas e 

contexto em que vive, recebe grande influência das instituições educativas. A compreensão, 

portanto dessas características pode contribuir para concepção de estratégias educativas que 

propiciem uma aprendizagem mais criativa no ensino superior. 

 

 

7.2. Resultados para OFICINA G2 

 

Na Oficina G2 foram produzidos os textos que se seguem na primeira aplicação da 

pergunta. 
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Tenho muitas ideias, talvez minha maior dificuldade seja colocá-las em prática, aplicá-las. 

e1 

 

Me considero um grande observador e admirador para elementos criativos, uso a mesma 

ferramenta de comunicação dinâmica. e2 

 

Sou bastante criativo, mas tenho que praticar mais, pois com o tempo pode se esquecer, 

pode perder a essência de sua criatividade. e3    

 

Me considero uma pessoa bem criativa. e4 

 

Tenho meus momentos de inspiração, gosto de renovar e melhorar aquilo que faço de uma 

forma prática e interessante. e5 

 

Me considero muito sonhadora e a partir de momentos aleatórios, quando não me sinto 

pressionada, que minha criatividade flui muitas vezes, com explosão de ideias. No geral 

gosto de usá-la para sair do senso comum. e6 

 

Eu me vejo como uma pessoa criativa, pois quando criança ficava muito tempo sozinha e 

ocupava meu tempo fazendo artes, desde então, até hoje em dia, acordo com uma ideia na 

cabeça e vou logo tentar fazer e por em prática minha ideia, já cheguei a transformar até 

minhas sandálias. e7 

 

Pra mim criatividade é o que busco. Quem tem criatividade consegue deixar algo triste em 

feliz ou divertido. Busco a criatividade e admiro quem tem. e8 

 

Numa escala de 0 a 10, me considero 6. e9 

 

Acho que quando criança eu era mais criativa. Hoje vejo que não tenho muto essa 

habilidade de ser criativa, apesar de sempre buscar meios para pensar e ter perspectivas 

diferentes das coisas. e10 
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Não me considero uma pessoa criativa, embora goste muito do novo, do criativo. O 

processo de criação envolve elementos que não tenho muito domínio, a exemplo de criar 

algo inovador. e11 

 

Me avalio em toda vivência e como pessoa e um meio acadêmico (como ) uma pessoa 

criativa. Pois mesmo que tenha situações confiáveis e de forma correta, procuro fazer algo 

de maneira dinâmica e criativa e finaliza com algo correto, bom e inovador ao mesmo 

tempo. Mas acredito que a criatividade está sempre em um processo construtivo. e12 

  

Se limita (a criatividade) a determinados aspectos com alternativas pouco satisfatórias. e13  

 

Acredito que sou uma pessoa bem criativa, pois tenho ideias inovadoras e interessantes. e14 

 

Avalio meu nível de criatividade como mediano, pois vejo um tema e logo estou tendo várias 

ideais sobre ele, não necessariamente expostas. e15 

 

Sou super não-criativo. e16 

 

Me acho um pouco criativa na medida do possível. e17 

 

Minha autoavaliação em relação a criatividade é que eu procuro buscar, despertar no sou 

capaz habilidades após alguma orientação, pois acho que em mim a criatividade é um 

pouco vaga. e18 

 

Nesta primeira aplicação da pergunta em relação à autopercepção da criatividade os 

18 participantes responderam da seguinte maneira: 5 estudantes (e3; e4; e7; e12; e14) se 

avaliaram com muito criativos; 4 estudantes (e5;e6;e9;e15) se avaliaram com criatividade 

mediana, 6 estudantes (e10,e11,e13,e16,e17,e18) se avaliaram como pouco criativos e 3 (e1; 

e2; e8) responderam de forma mais geral dizendo que estão em busca ou admiram a 

criatividade. 
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Entre aqueles que se consideram pouco criativos emergiu a ideia de lhes falta algo ou 

algo foi perdido: eram mais criativos na infância, não possuem elementos necessários ao 

processo criativo, sua criatividade é limitada,”vaga” ou inexistente. 

Ao término da Oficina G2, foram recolhidas as respostas que se seguem. 

 

O que sei ainda é pouco diante do que almejo saber. e1 

 

Me avalio como um grande admirador de quem produz e expressa a criatividade seja em 

obras, diálogos, artes, etc e busco compreender o autor e a real natureza do seu trabalho. 

e2 

 

Eu sou criativo sim, mas tenho que concentrar mais para florescer, pois pensamentos 

negativos deixam-nos barrados a criar, mas tenho certeza que hoje sou mais criativo e 

posso lidar com esses pensamentos e não deixar eles interferir. e3 

 

Considero-me altamente criativo e inovador. e4 

 

Sempre me considerei um tanto criativa, porém agora eu me sinto mais aberta a expressão 

dessa minha criatividade. Acho que ajuda a me tornar uma pessoa melhor, mais sensível e 

mente aberta as pessoas eu mundo. e5 

 

Minha criatividade é muito sensível, preciso estar a vontade no local para compartilhar 

minhas ideias, porque tenho uma mente muito fértil e se me sinto presa a regras e 

obrigações as ideias não fluem. e6 

 

Me avalio uma pessoa criativa, devido minha ideias e por gostar de inovar, reciclar, criar 

coisas. e7 

 

Criatividade é algo que busco para sobreviver nesse mundo. É algo necessário para 

enfrentar de frente um problema. Acredito que depois desse curso eu tenha desenvolvido 

meu potencial criativo. É algo essencial. e8 
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(Me avalio como) uma pessoa que após as Oficinas evoluiu um pouco mais, com um sentido 

mais aguçado em relação a criatividade. e9  

 

Sou uma pessoa que viajo muito nos meus pensamentos, estou sempre aberta a desafios, 

acho que isso me faz sentir mais útil e mais viva. Porém tenho dificuldade em organizar 

minhas coisas, acredito que isso bloqueia um pouco a minha criatividade. Gosto muito do 

novo e de estar sempre mudando minha percepção sobre as coisas, isso me ajuda a ser 

criativa.e10 

Com o desenvolvimento do curso, acredito não ser uma (pessoa) muito criativa, mas com 

esforço e dedicação posso desenvolver essa qualidade. e11 

 

Me sinto uma pessoa que sabe solucionar meios criativos para resolver problemas, que 

consegue realmente sentir, inspirar para que haja criatividade. Consigo ser autêntica a 

minha criatividade e por isso me considero com artes criativas. Mas sempre tenho o que 

melhorar, o que recriar, o que aprender; estou sempre em processo pelo novo, porque 

admiro o inovador. e12 

 

Aberto a ela (a criatividade) e tentando o melhor de mim para gerá-la. e13 

Hoje sei que tenho um grande potencial criativo porque vivo intensamente e sei expressar 

isso. Penso rápido e logo monto uma ideia criativa, algo que possa impressionar e até 

mesmo tocar o outro. e14 

 

Possuo a mente aberta e sou muito receptivo a ideias que potencializam a criatividade ao 

meu ver. Então considero-me criativo, mas sempre posso melhorar esse potencial. e15 

 

Me tornei uma pessoa um pouco mais criativa. e16 

 

Eu me acho criativa, busco sempre arriscar, mesmo sabendo que posso estar errada 

buscando inovações. e15 
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Após o inicio da Oficina tinha muita vontade em criar uma imagem pra mim em que se 

demonstrasse algo criativo, mas achava muito difícil para mim conseguir, mas agora que 

passou o curso eu posso dizer que agora me autoavalio um ser muito melhor, muito criativa 

e cheia de novas ideias. e18 

 

No segundo momento, ao final da Oficina G2, os estudantes melhoraram ainda mais sua 

avaliação em relação a sua criatividade. 

Alguns elementos potencializadores da criatividade foram identificados e elencados 

pelos participantes tais como: estar mais sensível, aberto, atento, sentido mais aguçado, 

perceber mais as coisas. Um dos indivíduos (e8) agregou a ideia de que a criatividade é 

essencial à vida na sociedade atual (“Criatividade é algo que busco para sobreviver nesse 

mundo). 

Apareceram falas que destacam a necessidade de continuar desenvolvendo seu potencial 

criativo: “Hoje sei que tenho um grande potencial criativo” (e14); “Posso desenvolver” 

(e11); “Posso melhorar esse potencial (e15); “Sempre tenho o que melhorar, o que recriar, o 

que aprender” (e12); “Tentando o melhor de mim para gerá-la” (e13); “Tenho que 

concentrar mais para florescer” (e3); “O que sei ainda é pouco diante do que almejo saber” 

(e1). 

 Algumas fragilidades ou bloqueios em relação à criatividade também foram 

identificadas nos textos. Estes bloqueios foram associados à/ao:  

 Barreiras emocionais: “Pensamentos negativos deixam-nos barrados a criar” (e3); 

“Tinha muita vontade em criar uma imagem pra mim em que se demonstrasse algo 

criativo, mas achava muito difícil para mim conseguir (e18); “Tenho dificuldade em 

organizar minhas coisas, acredito que isso bloqueia um pouco a minha criatividade 

(e10);  

 Ambiente: “Preciso estar à vontade no local para compartilhar minhas ideias” (e6).  

 

7.3. Análise geral do exercício 

 

 A autoavaliação da criatividade relaciona-se com o autoconceito, que pode ser 
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definido como um conjunto de conhecimento que um indivíduo tem de si próprio. O 

autoconceito pressupõe uma integração de percepções que se referem às características, 

atributos, capacidades, limites, valores, relações que o sujeito reconhece como descritivos de 

si próprio e que entende como integrados na sua identidade (TAGARRO & VEIGA, 2012).   

Observou-se que o grupo de estudantes da Oficina G2 apresentou uma autoavaliação 

mais positiva que o grupo de estudantes da Oficina G1, onde quase a totalidade dos 

participantes se percebeu pouco criativo na primeira aplicação. 

Isso pode ser atribuído ao fato de que os estudantes de G1, por estarem vinculados a 

projetos de pesquisa, são mais cobrados no sentido de apresentar contribuições criativas; o 

que, nem sempre, acontece. Em um contexto de dúvidas, dificuldades e desafios no 

desenvolvimento das pesquisas, os estudantes apresentam uma percepção mais limitada de 

seu potencial. Os estudantes da Oficina G2, por sua vez se sentiram mais livres para se 

avaliar sem usar parâmetros acadêmicos.  

Alencar (1997) ressalta que diversos estudos sugerem que se o indivíduo se percebe e 

se avalia como competente, capaz e criativo, tende a ter mais confiança em expressar ideias 

e em exibir comportamento criativo. Por outro lado, se o indivíduo se percebe como incapaz 

e não criativo, esta percepção irá refletir em suas ações, limitando as possibilidades de uma 

expressão mais plena de seu potencial e talento.  

Torrance (1976) destaca que “a sociedade é em geral completamente selvagem para 

com pensadores criativos, especialmente quando são jovens”. O autor critica as abordagens 

tradicionais na avaliação de talentos intelectuais e a valorização do acúmulo de informações 

como a parte da erudição mais testada nos exames acadêmicos. 

Nesse cenário emerge a necessidade de novas práticas de ensino, o que constitui um 

desafio aos educadores que são chamados, como conforme enfatiza Alencar (1997) a 

“exercer o papel de catalisadores do potencial criativo de cada aluno”. Isto, segundo a 

autora, resultaria em um menor desperdício de talento oriundo das possibilidades limitadas 

oferecidas ao desenvolvimento e expressão da criatividade no ambiente universitário. 

Observou-se também que houve evolução da autoavaliação entre a primeira e a 

segunda aplicação da pergunta. Isso sugere que durante as Oficinas, os participantes 

ampliaram sua visão de criatividade, passando a atribuir a si características criativas que 

ainda não conheciam ou percebiam. 
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É possível que vivências realizadas, que valorizam a expressão individual, a 

originalidade, o lúdico e a afetividade também tenham contribuído para elevar o conceito 

dos participantes em relação à criatividade. Nessas vivências, os estudantes descobriram que 

era possível “testar/experimentar/mostrar/brincar” sem medo de errar ou ser 

repreendido/criticado/ridicularizado pelo professor/facilitador ou seus colegas.  

 Segundo Wechsler (1993), a sociedade mais critica do que elogia as atitudes do 

indivíduo que tenta acertar. Essa atitude reprime cada vez mais o indivíduo que passa a não 

se arriscar mais com medo do fracasso. A confiança em si mesmo provém do autoconceito 

positivo.  
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8. LISTA DE ATRIBUTOS: AUTOPERCEPÇÃO DA CRIATIVIDADE  

 

Dando continuidade e ampliando a investigação sobre a percepção dos estudantes 

sobre sua criatividade, os participantes das Oficinas receberam uma lista de características 

atribuídas a pessoas criativas. 

A referida lista foi construída a partir de estudos citados por Wechsler (2001); Bahia 

(2008); Alencar (2009);  Mano e Zagalo (2009) e e incluiu 36 características. Os atributos 

listados foram os seguintes: autonomia, flexibilidade, abertura a experiência, autoconfiança, 

iniciativa, persistência, sensibilidade, espontaneidade, intuição, ousadia, humanismo, 

fluência elaborativa, espontaneidade emotiva, originalidade, curiosidade, capacidade de 

detectar problemas, capacidade de percepção, interesse para com o novo, capacidade para 

detectar problemas, tolerância com a ambiguidade, rapidez em produzir ideias, capacidade 

de síntese, predisposição para assumir riscos, afetividade, humor, quebra de fronteiras ou 

limites, dinamismo, liberdade, tempo para amadurecer ideias, desafio, jogo, conflito, debate, 

independência, preferência pela complexidade, impulso para encontrar padrões ou 

significados.  

 

8.1.Resultados para a OFICINA G1 

Para facilitar a visualização os resultados assinalados pelos estudantes na Oficina G1 

estão apresentados no quadro 14. 

 Os estudantes conseguiram identificar na lista uma média de dez características com 

as quais se identificaram. No grupo, destacaram-se dois estudantes (E1 e E9), que já haviam 

se avaliado de forma positiva em relação à criatividade, por assinalaram 15 características. 

De maneira semelhante, os dois participantes (E4 e E12), que já haviam se avaliado como 

“pouco criativos”, assinalaram 4 e 6 palavras respectivamente, ficando abaixo da média na 

listagem de atributos criativos. 
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QUADRO 14. Características de pessoas criativas que os estudantes atribuem a si, Oficina G1, 

Sobral, Ceará, 2015.  

 

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS CRIATIVAS Nº PALAVRAS 

E.2 Flexibilidade, abertura à experiência, iniciativa, persistência, 

espontaneidade, humanismo, espontaneidade emotiva, curiosidade, 

interesse para com o novo, afetividade, humor, quebra de fronteiras ou 

limites, dinamismo, liberdade, jogo. 

15 

E.4 Persistência; curiosidade; predisposição para assumir riscos; Tempo 

para amadurecer ideias. 

4 

E.5 Autonomia; flexibilidade; iniciativa; espontaneidade; intuição; 

curiosidade; capacidade de detectar problemas; interesse para com o 

novo; afetividade; humor; tempo para amadurecer ideias. 

11 

E.7 Abertura a experiência; sensibilidade; intuição; curiosidade; interesse 

para com o novo; capacidade de síntese; afetividade; quebra de 

fronteiras ou limites; tempo para amadurecer ideias; desafio; conflito; 

persistência. 

pela complexidade; Impulso para encontrar padrões ou significados. 

12 

E.8 Flexibilidade; persistência; sensibilidade; espontaneidade; 

espontaneidade emotiva, curiosidade, interesse para com o novo; 

capacidade de percepção; afetividade; humor; impulso para encontrar 

padrões ou significados; independência; liberdade. 

13 

E.9 Espontaneidade, iniciativa; persistência; sensibilidade; abertura a 

experiência; autoconfiança; intuição; ousadia; curiosidade; 

predisposição para assumir riscos; humor; tempo para amadurecer 

ideias; desafio; conflito; preferência pela complexidade. 

15 

E.10 Persistência; autonomia; espontaneidade; humanismo; curiosidade; 

interesse para com o novo; capacidade de detectar problemas; 

capacidade de percepção; tempo para amadurecer ideias; 

independência; preferência pela complexidade; desafio. 

12 

E.11 Flexibilidade; iniciativa; persistência; intuição; ousadia; humanismo; 

capacidade de detectar problemas; predisposição para assumir riscos; 

dinamismo; impulso para encontrar padrões ou significados. 

10 

E.12 Iniciativa; persistência; curiosidade, interesse para com o novo 

humor; liberdade; desafio. 

6 

 Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 

 O quadro 15 apresenta as características que foram assinaladas mais de uma vez, 

mostrando aquelas com as quais os estudantes mais se identificaram. 
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QUADRO 15. Frequência da citação de características de pessoas criativas que os estudantes 

atribuem a si, Oficina G1, Sobral, Ceará, 2015. 

CARACTERÍSTICA FREQUENCIA DE CITAÇÕES 

Curiosidade  8 

Persistência 7 

Interesse para com o novo 6 

Espontaneidade 5 

Humor 5 

Iniciativa 5 

Tempo para amadurecer ideias 5 

Flexibilidade 4 

Afetividade 4 

Desafio  4 

Abertura a Experiência 3 

Humanismo 3 

Liberdade 3 

Predisposição para assumir riscos 3 

Intuição 3 

Capacidade de detectar problemas 3 

Preferência pela complexidade 3 

Impulso para encontrar padrões ou significados 3 

Sensibilidade 3 

Espontaneidade emotiva 2 

Quebra de fronteiras ou limites 2 

Dinamismo 2 

Autonomia 2 

Conflito 2 

Capacidade de Percepção 2 

Independência 2 

Ousadia 2 

   Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 

As características que tiveram maior número de citações pelos estudantes foram: 

curiosidade (8); persistência (7); interesse para com o novo (6); espontaneidade, iniciativa, 

humor e tempo para amadurecer ideias (5). 

Observou-se que esse grupo de estudantes, composto por bolsistas de Iniciação 

Científica, assinalou características que são valorizadas no meio acadêmico, especialmente 

em relação a pesquisadores, como a curiosidade e persistência, além do interesse pelo novo e 

iniciativa, ligados a capacidade de inovação.   
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 A curiosidade, assinalada pelos estudantes, é uma das características mais marcantes 

do ser criativo. Para o educador Paulo Freire é a pedra fundamental do saber, que faz: 

“perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, re-conhecer”. Segundo o autor: 

“O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, 

a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do 

objeto ou do achado de sua razão de ser (...) Satisfeita uma curiosidade, a 

capacidade de inqueitar-me e buscar continua em pé. Não haveria 

existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a 

transitividade de nossa consciência” (FREIRE, 2002, p. 98) 

  Em relação à persistência, também destacada pelo grupo, relaciona-se ao fato de que 

o resultado efetivo e final de uma pesquisa não é simplesmente ocasional, mas fruto de um 

processo, às vezes longo e desgastante, de apreensão do conhecimento. Por essa razão, 

muitas descobertas aconteceram a partir de um esforço deliberado para evitar o abandono ou 

desistência no meio do caminho. Há um exemplo clássico, citado por Luckesi et al. (2010, p. 

90):  

“De Edison, inventor da lâmpada incandescente, conta-se que, após cerca 

de 700 tentativas fracassadas, um seu discípulo lhe sugeriu que desistisse 

do projeto. Edison então retrucou: Não posso. Agora, ao menos sei muitos 

modos de não fazer a lâmpada incandescente. Devo estar, por conseguinte, 

mais próximo de descobri-la”.  

 

Outra característica assinalada foi a inovação, que guarda estreita relação com a 

criatividade e é destacada principalmente na área organizacional e na pesquisa científica. 

Alencar (1996) definiu inovação como o processo de introduzir, adotar e implementar uma 

nova ideia em resposta a um problema percebido, transformando uma nova ideia em algo 

concreto. Na atualidade, o perfil do profissional “inovador” é valorizado na sociedade e por 

isso almejado pelos estudantes. 

Por fim, outro aspecto importante da pessoa criativa apontado foi “tempo para 

amadurecer ideias”. Este é um ingrediente fundamental do processo criativo, uma vez que 

nem toda ideia criativa ocorre de forma imediata e espontaneamente. Para Ostrower (2009, 

p. 145):  

“O verdadeiro e natural caminho para que o homem realize seu potencial 

criador (excluindo aqui os problemas que parte da humanidade enfrenta na 

luta pela sobrevivência) reside no processo elementar de cada um poder 

crescer em seu tempo vital, de poder amadurecer, de poder integrar-se 

como ser individual e cultural (...) são conhecimentos intuitivos da 

realidade, conhecimentos a um tempo intelectuais e emocionais, que 

aprofundam o sentimento da vida do indivíduo e com isso mobilizam suas 

potencialidades criativas”. 
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8.2.Resultados para OFICINA G2 

Na Oficina G2 o mesmo exercício obteve os resultados que estão descritos no 

quadro a seguir. 

QUADRO 16. Características de pessoas criativas que os estudantes atribuem a si, Oficina G2, 

Sobral, Ceará, 2015.  

CÓDIGO CARACTERÍSTICAS DE PESSOAS CRIATIVAS N.º PALAVRAS 

e1 Flexibilidade; Abertura a experiência; Autoconfiança; Intuição; 

Curiosidade; Capacidade de detectar problemas; Interesse para com 

o novo; Predisposição para assumir riscos; Quebra de fronteiras ou 

limites; Liberdade; Tempo para amadurecer ideias; Desafio; Jogo; 

Debate; Preferência pela complexidade; Impulso para encontrar 

padrões ou significados. 

16 

e2 Flexibilidade; Abertura a experiência; Autoconfiança; 

Espontaneidade; Ousadia; Curiosidade; Capacidade de percepção; 

Interesse para com o novo; Humor; Quebra de fronteiras ou limites; 

Dinamismo; Liberdade; Tempo para amadurecer ideias; Desafio; 

Jogo; Debate; Preferência pela complexidade; Impulso para 

encontrar padrões ou significados. 

18 

e3 Autonomia; Flexibilidade; Abertura a experiência; Autoconfiança; 

Iniciativa; Persistência; Sensibilidade; Espontaneidade; Intuição; 

Ousadia; Humanismo; Espontaneidade emotiva; Originalidade; 

Curiosidade; Capacidade de detectar problemas; Capacidade de 

percepção; Interesse para com o novo; Rapidez em produzir ideias, 

Predisposição para assumir riscos; Afetividade; Humor; Quebra de 

fronteiras ou limites; Liberdade; Desafio; Debate; Independência. 

26 

e4 Flexibilidade; Abertura a experiência; Autoconfiança; Persistência; 

Sensibilidade; Humanismo; Espontaneidade emotiva; Curiosidade; 

Interesse para com o novo; Predisposição para assumir riscos; 

Afetividade; Humor; Liberdade. 

13 

e5 Flexibilidade; Abertura a experiência; Iniciativa; Persistência; 

Sensibilidade; Espontaneidade; Intuição; Ousadia; Humanismo; 

Espontaneidade emotiva; Curiosidade; Capacidade de detectar 

problemas; Interesse para com o novo; Tolerância com a 

ambiguidade; Predisposição para assumir riscos; Afetividade; 

Humor; Quebra de fronteiras ou limites; Tempo para amadurecer 

ideias; Desafio; Jogo; Impulso para encontrar padrões ou 

significados. 

22 

e6 Abertura a experiência; Iniciativa; Sensibilidade; Espontaneidade; 

Intuição; Originalidade; Curiosidade; Interesse para com o novo; 

Predisposição para assumir riscos; Humor; Quebra de fronteiras ou 

limites; Desafio; Jogo; Conflito; Debate. 

15 

e7 Abertura a experiência; Sensibilidade; Espontaneidade emotiva; 

Curiosidade; Capacidade de percepção; Humor. 

6 

e8 Flexibilidade; Abertura a experiência; Autoconfiança; Persistência; 15 
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Sensibilidade; Espontaneidade; Intuição; Humanismo; Curiosidade; 

Capacidade de detectar problemas; Capacidade de percepção; 

Interesse para com o novo; Capacidade de síntese; Afetividade; 

Liberdade. 

e9 Abertura a experiência; Humanismo; Interesse para com o novo; 

Tolerância com a ambiguidade; Afetividade; Humor; Dinamismo. 

7 

e10 Autonomia; Flexibilidade; Abertura a experiência; Iniciativa; 

Sensibilidade; Espontaneidade; Ousadia; Humanismo; Fluência 

elaborativa; Espontaneidade emotiva; Originalidade; Curiosidade; 

Interesse para com o novo, Tolerância com a ambiguidade; 

Capacidade de síntese; Afetividade; Humor; Quebra de fronteiras 

ou limites; Liberdade; Desafio; Debate; Independência; Preferência 

pela complexidade. 

23 

e11 Autoconfiança; Persistência; Sensibilidade. Humanismo; 

Curiosidade; Capacidade de percepção; Interesse para com o novo; 

Afetividade; Desafio; Preferência pela complexidade. 

10 

e12 Interesse para com o novo; Tolerância com a ambiguidade; 

Predisposição para assumir riscos; Humor; Liberdade; Desafio; 

Conflito; Impulso para encontrar padrões ou significados. 

8 

e13 Curiosidade; Capacidade de detectar problemas; Impulso para 

encontrar padrões ou significados. 

3 

e14 Autonomia; Flexibilidade; Autoconfiança; Sensibilidade; 

Espontaneidade; Ousadia; Fluência elaborativa; Curiosidade; 

Capacidade de detectar problemas; Interesse para com o novo; 

Rapidez em produzir ideias, Capacidade de síntese; Predisposição 

para assumir riscos; Afetividade; Humor; Dinamismo; Liberdade; 

Debate; Independência. 

19 

e15 Autonomia; Flexibilidade; Autoconfiança; Iniciativa; Intuição; 

Ousadia; Fluência elaborativa; Espontaneidade emotiva; 

Originalidade; Capacidade de percepção; Rapidez em produzir 

ideias; Afetividade; Humor; Quebra de fronteiras ou limites; 

Dinamismo; Desafio; Debate. 

17 

e16 Autoconfiança; Persistência; Curiosidade; Capacidade de detectar 

problemas; Capacidade de percepção; Desafio; Jogo; Debate; 

Impulso para encontrar padrões ou significados. 

9 

e17 Iniciativa; Persistência; Intuição; Ousadia; Humansimo; 

Espontaneidade emotiva; Curiosidade; Afetividade; Humor; 

Dinamismo; Desafio. 

11 

e18 Abertura a experiência; Persistência; Sensibilidade; Humanismo; 

Curiosidade; Afetividade. 

6 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

As expressões que mais foram usados para descrever a criatividade dos participantes 

foram: Curiosidade, humor, interesse para com o novo, abertura a experiência, afetividade, 

desafio e sensibilidade. O quadro abaixo mostra o número de vezes que cada termo foi 

usado. 
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QUADRO 17.  Frequência da citação de características de pessoas criativas que os estudantes 

atribuem a si, Oficina G1, Sobral, Ceará, 2015. 

CARACTERÍSTICA FREQUENCIA DE CITAÇÃO 

Curiosidade 15 

Interesse para com o novo 12 

Humor 12 

Afetividade 11 

Abertura a experiência  11 

Desafio 11 

Sensibilidade 10 

Flexibilidade 09 

Autoconfiança 09 

Humanismo 09 

Liberdade 08 

Debate 08 

Predisposição para assumir riscos 07 

Persistência 07 

Quebra de fronteiras ou limites 07 

Ousadia 07 

Espontaneidade emotiva 07 

Capacidade de detectar problemas 07 

Capacidade de percepção 07 

Impulso para encontrar padrões ou significados 06 

Iniciativa 05 

Intuição  05 

Dinamismo 05 

Espontaneidade 05 

Jogo 05 

Fluência elaborativa 04 

Originalidade 04 

Tolerância com a ambiguidade 04 

Preferência pela complexidade 04 

Autonomia 04 

Capacidade de síntese 03 

Rapidez em produzir ideias 03 

Tempo para amadurecer ideias 03 

Independência 03 

Conflito 02 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 
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Os estudantes da Oficina G2 assinalaram em média de 13 palavras, identificando em 

si mais características criativas que os estudantes da Oficina G1, assim como foi verificado 

na resposta da primeira pergunta, que revelou uma autopercepção de criatividade mais 

positiva em G2. 

Houve significativa disparidade no número de atributos assinalados pelos 

participantes, que se evidencia no fato de um estudante (e13) ter apontado apenas 3 

características; enquanto outro (e3) marcou 26 características criativas que percebeu em si 

mesmo. Esses dois estudantes se avaliaram como pouco e muito criativos, respectivamente, 

na atividade anterior. 

Percebeu-se também diversidade na escolha das características listadas. O grupo da 

Oficina G2 deu ênfase a características que valorizam a expressão de emoções e 

experimentação, tais como afetividade, sensibilidade, abertura a experiência e desafio. 

Características citadas como a afetividade e abertura, são associadas a competências 

socioemocionais Assim como os processos cognitivos são importantes na descrição da 

criatividade, os processos de ordem motivacional, pessoal, emocional e contextual, como 

afirma Bahia (2008), devem ser tomados em consideração na análise da criatividade e são 

relevantes dimensões da expressão criativa. 

  

 

 

8.3.Análise geral do exercício 

 

Observou-se que os participantes da Oficina G2 se mostraram, de forma geral, menos 

cautelosos na sua avaliação sobre a criatividade que os da Oficina G1, sugerindo que se 

sentiram mais a vontade para expressar suas ideias, sem a pressão de apresentar resultados 

satisfatórios, ou ter suas posições confrontadas. 

As características identificadas pelos participantes contribuíram para uma visão mais 

ampliada de sua criatividade.  

Foi observada uma relação positiva entre a autoavaliação da criatividade e o número 

de atributos assinalado na lista. Assim, estudantes que se avaliam como mais criativos, 

marcaram mais opções de características criativas com as quais se identificam.  

Entre os atributos mais citados Curiosidade, Interesse pelo novo e Humor, foram 

comuns aos dois grupos estudados. 
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  Como os dois primeiros foram citados na análise para cada grupo de estudantes, 

segue-se um breve comentário a respeito da característica “humor”. 

 O humor é sem dúvida uma característica bastante citada nos estudos que descrevem 

a pessoa criativa, porém de difícil mensuração ou avaliação. É sabido que o indivíduo 

criativo encontra pontos semelhantes em fatos ou ideias que nunca foram percebidos por 

outras pessoas e é essa comparação tão inusitada que nos leva a achar graça. A psicanálise 

tenta explicar a origem do humor, apresentando o indivíduo criativo como alguém que 

possui o seu ego extremamente flexível, de forma que realiza conexões novas que tornam a 

essência do humor (SOUSA, 2006). 

 Nakano e Wechsler (2001) destacam que em pesquisas com estudantes do ensino 

médio no Brasil “O humor apareceu como bastante valorizado pelos alunos, indicando a 

importância de trazer alegria para as salas de aula, tornando a aprendizagem mais 

prazerosa”. A mesma autora enfatiza que os indivíduos que apresentam ideias originais são 

aqueles que mais riem de suas próprias ideias. 

É interessante acrescentar para compressão do contexto onde estão inseridos os 

estudantes, que o Ceará, local da pesquisa, é reconhecido nacionalmente como a “Terra do 

humor”. Berço de humoristas de expressão nacional como Chico Anísio, Renato Aragão e 

Tom Cavalcante, o Ceará apresenta como forte traço cultural o “jeito moleque”, que gosta de 

“mangar” e “frescar” ou seja, fazer troça, achincalhar, e “se abre”, ou seja, sorri, cai na 

gargalhada mesmo diante das suas próprias desgraças. Essa característica, portanto é 

bastante valorizada e associada à capacidade de superar obstáculos e ser criativo na região. 

Sabe-se que muitos comportamentos e características da pessoa criativa podem ser 

identificados em diversas culturas, mas que existem modos de agir e pensar preferenciais em 

cada povo, que podem ser entendidos dentro de um contexto histórico. Por isso cada 

pesquisa não pode perder de vista os elementos do tecido sociocultural que estão imbricados 

nos modos de ver e perceber fenômenos como a criatividade. 
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9. AVALIAÇÃO DA CRIATIVIDADE DOS PARTICIPANTES BASEADA NO 

TESTE FIGURATIVO DE TORRANCE 

 

 Este item apresenta os resultados obtidos no Teste Figurativo de Torrance, que 

conforme descrito foi aplicado no início e ao final da “Oficina de Viver: desenvolvimento 

do potencial criativo”. Com isso foi possível descrever a evolução dos participantes, levando 

em consideração as características observadas. 

 O Teste de Torrance na modalidade por figuras consiste numa mensuração 

psicométrica, isto é, avalia determinado fator psicológico através de uma dada técnica, no 

caso a criatividade. O processo de validação do teste envolve uma aplicação em larga escala 

populacional, e a partir da mesma obtém-se o que se considera por linha normal, ou seja, o 

resultado padrão médio da maioria dos sujeitos avaliados. Neste caso, o valor do escore para 

população “Estudantes Universitários” é cem pontos (100) em Resultado Padronizado (RP) 

ou cinquenta pontos (50) em percentil (PE). 

Antes de iniciar a apresentação do Teste Figurativo de Torrance aplicado, convém 

ressaltar que, em termos de psicometria, os resultados nunca são definitivos e que diversas 

variáveis podem interferir. Exemplos disso são: o estado emocional do sujeito no momento 

da aplicação, a não observação das condições de padronização na aplicação, contextos de 

privação, como fome, dentre outros. Desta forma, o espectro criativo final situa-se mais 

como um parâmetro de orientação do que como um resultado definitivo. 

 Outro esclarecimento importante é que o foco principal da análise foram às quatro 

características primárias da criatividade (Fluência, Flexibilidade, Elaboração e 

Originalidade), conforme estabelecido por Torrance. 

 Destaca-se ainda que, embora exista na análise uma diferenciação entre as 

características primárias e secundárias, o Teste de Torrance em sua versão com figuras não 

faz distinção de valor entre as competências. Trata-se, portanto de uma divisão didática que 

possibilita uma aplicação e correção mais rápida, quando não há necessidade de uma 

avaliação mais minuciosa do espectro de criatividade.  

Para facilitar a leitura elaborou-se um quadro esquemático descrevendo as treze 

competências componentes do Teste Figurativo. Cada uma delas responde a um aspecto da 

criatividade, compondo ao final o espectro criativo do sujeito avaliado (Quadro 18). 

 Foi realizada uma Análise Geral do Teste seguida por Análises Individuais de cada 
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participante para as duas Oficinas. Ao final fez-se uma análise comparativa entre os grupos 

avaliados. 

 

QUADRO 18. Descrição das competências mensuradas no Teste Figurativo de Torrance. 

 

COMPETÊNCIA DESCRIÇÃO 

1. Fluência Corresponde à capacidade do sujeito de gerar grandes 

quantidades de ideias e soluções para determinados problemas. 

2. Flexibilidade Compete à capacidade de observação das situações problemas a 

partir de diversos ângulos, que altera as propostas de solução.  

3. Elaboração Consiste no potencial em trabalhar as ideias geradas, 

adicionando detalhes e outros tipos de informação que 

complementem a ideia. 

4. Originalidade Compete a produção de ideias e respostas que se situem fora do 

lugar comum, isto é, das ideias ordinárias. 

5. Expressão de emoção Refere-se à capacidade do indivíduo em imprimir aspectos 

emocionais nas ideias geradas. 

6. Fantasia Compete à utilização por parte do indivíduo de elementos que 

se situam no imaginário, fora da realidade ordinária. 

7. Movimento Avalia a capacidade relativa à impressão de dinamismo às 

ideias geradas, dando-lhes novos padrões. 

8. Perspectiva incomum Compete à capacidade de ir além dos aspectos comuns no ato 

da observação de problemas e da produção de ideias. 

9. Perspectiva interna Consiste na capacidade de observação onde aspectos internos da 

informação são visualizados, onde a essência é captada. 

10. Uso do contexto Refere-se à capacidade do sujeito em captar o ambiente e o 

contexto que no qual as situações problema estão inseridas. 

11. Combinações Compete a capacidade de síntese das ideias produzidas, 

articulando-as a partir de conexões significativas para a essência 

das mesmas. 

12. Extensão de limites Refere-se à competência do indivíduo em estender os limites de 

suas ideias para além de limitações impostas socialmente. 

13. Títulos expressivos Compete numa expressão verbal capaz de captar e expressar a 

essência da ideia gerada. 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 

 

9.1.Resultados para OFICINA G1 
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9.1.1. Análise geral do teste 

 

 A síntese do resultado obtido no Teste Figurativo de Torrance para os 12 indivíduos 

que participaram da Oficina G1 está apresentada nos Quadros 19 e 20.  

No Quadro 19 visualizam-se os Índices Criativos de cada estudante na primeira e 

segunda aplicação do Teste; enquanto o Quadro 20 mostra o Índice Criativo do grupo, 

obtido pela média dos resultados dos indivíduos participantes. 

Ressalta-se que o Índice Criativo 1 (IC1) corresponde ao somatório das quatro 

características primárias (Fluência, Flexibilidade, Elaboração e Originalidade) e o Índice 

Criativo 2 (IC2) corresponde ao somatório de todas as características. Estes Índices foram 

calculados a partir do Resultado Padronizado (RP), que leva em consideração os pontos 

brutos obtidos no Teste.  

 

QUADRO 19. Índices Criativos (IC) em Resultado Padronizado (RC) obtidos na 1ª e 2ª aplicação do Teste 

Figurativo de Torrance, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015.   

CÓDIGO INDICES (RP)- IC1 INDICES (RP)-IC2 

Aplicação 1 Aplicação 2 Aplicação 1 Aplicação 2 

E1 92 98 95 103 

E2 99 104 101 105 

E3 82 91 86 95 

E4 80 92 81 94 

E5 78 91 74 88 

E6 100 101 110 102 

E7 75 87 85 93 

E8 71 94 72 93 

E9 87 90 90 85 

E10 0 80 0 79 

E11 105 93 102 92 

E12 79 87 82 88 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 
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QUADRO 20. Média dos Índices Criativos (IC1 e IC2) dos estudantes da Oficina G1, Sobral, 

Ceará, Brasil, 2015.   

 

MÉDIA DO INDICE CRIATIVO 1 (IC1)  MÉDIA DO INDICE CRIATIVO 2 (IC2)  

Aplicação 1 Aplicação 2 Aplicação 1 Aplicação 2 

79,0 92,3 81,5 93,0 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 

De acordo com os dados expressos nos quadros 19 e 20 pode-se dizer houve 

evolução nos resultados globais dos Índices de Criatividade comparando-se a primeira 

aplicação do Teste Figurativo de Torrance, realizada no início da Oficina G1e a segunda 

aplicação do mesmo Teste, realizada ao final da Oficina. Verificou-se 10 entre 12 estudantes 

apresentaram IC2 com resultados superiores na segunda aplicação. 

Observou-se que na primeira Testagem, os indivíduos E2 e E6 obtiveram escores 

superiores à média da população em relação ao IC2. Na segunda aplicação do Teste, foram 3 

os estudantes a ficarem acima da média: E1, E2, E6. A maior pontuação do grupo foi 

alcançada por E2.  

Ao cruzar esses dados com o perfil dos participantes, verificou-se que os estudantes 

que superaram a média dos Índices Criativos em seu grupo e na população geral são do sexo 

feminino; tem idades entre 19 e 23 anos; 2 pertencem ao Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

e ao 1 Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CCET). 

Em termos de evolução destaca-se a participação do indivíduo E10, cujo Teste não 

alcançou pontuação na primeira aplicação e conseguiu um resultado positivo na segunda 

aplicação do Teste de Torrance, obtendo 79 pontos no IC2. 

Observou-se que os resultados mais animadores verificados na Oficina G1 foram em 

relação ao Índice Criativo 1 (IC1), que corresponde a soma das características primárias 

Fluência, Flexibilidade, Elaboração e Originalidade. Verificou-se que 11 entre os 12 

participantes obtiveram maiores escores na segunda Testagem em relação à primeira. A 

média desse Índice para o grupo passou de 79 para 92,3; apontando um desenvolvimento 

significativo.  
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 O Índice Criativo 2 (IC2) apresentou  evolução semelhante, com um avanço na 

média do grupo de 81,5 para 93,0.  

 Pode-se dizer, portanto, que a Oficina, atingiu seu objetivo na medida em que foi 

capaz de trabalhar e desenvolver as características gerais do espectro criativo. Contudo, 

apesar do desenvolvimento observado, o grupo de estudantes da Oficina G1, bolsistas de 

Iniciação Científica, obteve uma média de Índices Criativos do Teste de Torrance abaixo dos 

resultados da população geral (100 pontos). 

 A análise de cada indivíduo, observando o processo de desenvolvimento das treze 

competências avaliadas no Teste de Torrance aplicado durante a Oficina será apresentado a 

seguir. A comparação entre a pontuação obtida para cada competência na primeira e na 

segunda testagem foi expressa em percentil (PE).  
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9.1.2. Análises individuais 

Indivíduo 1 

Código: E1  Sexo: Feminino  Idade: 23  

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

 

GRÁFICO 1. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E1, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  

No tocante a evolução global da criatividade, E1 está entre aqueles que obtiveram 

maior desenvolvimento ao longo da Oficina. No contexto da população geral, apresentou um 

resultado situado acima da média na segunda aplicação, com IC2 103. No contexto da 

Oficina G1, como foi citado, apresentou uma evolução geral superior aos demais. 

 Embora tenha apresentado recuo em Elaboração, considera-se que o valor de recuo 

foi pouco significativo tendo-se em vista o avanço muito significativo nas três outras 

competências primárias (Fluência, Flexibilidade, Originalidade). Destaca-se que E1 obteve 

uma alta pontuação em Originalidade, o que demonstra sua habilidade para emitir respostas 

pouco convencionais, que ultrapassam o senso comum. 

Apenas duas competências secundárias deste indivíduo apresentaram recuo 

significativo: Perspectiva Interna, ligada à capacidade de observação onde aspectos internos 

da informação são visualizados e Títulos Expressivos, associada à capacidade de expressão 

verbal. Nesta última competência, mesmo com o recuo, E2 obteve uma pontuação acima da 

média, o que demonstra sua habilidade em comunicar suas ideias.  
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Individuo 2 

Código: E2   Sexo: Feminino  Idade: 21  

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 2. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E2, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  

O indivíduo E2 apresentou resultados acima da média em ambas às aplicações, tanto 

em relação ao grupo, tanto comparado com a população geral, alcançando IC2 101 na 

testagem 1 e IC2 105, na testagem  2. A pontuação alcançada por E2 foi a maior da Oficina 

G2.  

Embora não tenham sido percebidas grandes oscilações, este indivíduo apresentou um 

avanço significativo em Elaboração, o maior observado em seu grupo. 

 Nas características secundárias observou-se um desenvolvimento em Expressão de 

Emoções, sugerindo que E2 ampliou sua capacidade de imprimir aspectos emocionais nas 

ideias geradas. 

De forma semelhante foi verificado desenvolvimento considerável em Títulos 

Expressivos, demonstrando que E2 evoluiu em suas capacidades expressivas, especialmente 

para captar e expressar verbalmente a essência de uma ideia.  

Este foi um dos indivíduos que de antemão possuía altos escores relativos às 

competências primárias, por isto as oscilações de avanço e recuo não se mostram tão 

significativos para análise, com exceção de Elaboração, como já foi citado. 
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Individuo 3 

Código: E3   Sexo: Masculino   Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 3. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E3, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  

O indivíduo E3 apresentou resultados animadores em onze das treze competências 

analisadas na testagem. Contudo, mesmo apresentando de antemão algumas habilidades 

acima da média, sua evolução global situou um pouco abaixo da média da população 

obtendo IC2 95 na segunda aplicação.   

Seguindo a tendência da Oficina G1, este indivíduo desenvolveu as competências 

primárias, com destaque para Originalidade, quesito no qual o E3 apresentou uma evolução 

em termos de escores que foi a segunda maior entre os estudantes do seu grupo. 

 Observou-se um recuo em Elaboração, capacidade ligada ao embelezamento da 

ideia, associado a um também considerável recuo em Títulos Expressivos, que evoca a 

competência na comunicação da ideia. 

 Salienta-se que E3 foi um dos poucos indivíduos a obter avanços significativos nas 

três competências secundárias de cunho analítico: Perspectiva Interna, Perspectiva Incomum 

e Uso do Contexto, mostrando que este indivíduo apresenta capacidade de observação 

acurada, além de ter já bem desenvolvida a capacidade de utilização de recursos do ambiente 

para tornar mais clara e original suas ideias. 
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Individuo 4 

Código: E4   Sexo: Feminino   Idade: 27  

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

GRÁFICO 4. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E4, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  

Os resultados deste indivíduo situam-se abaixo da média geral da população, tendo 

alcançado IC2 81 e IC2 94, na primeira e segunda aplicação do Teste, respectivamente. 

Contudo, percebe-se que sua evolução foi significativa; uma vez que E4 fez parte do grupo 

seleto com acréscimo de pontuação nas quatro características primárias e foi também um dos 

indivíduos que alcançou desenvolvimento em Elaboração.  

 O que se percebe com esta análise em particular é que, via de regra, o ganho em 

índices de Elaboração sustenta-se em resultados positivos nas seguintes competências: 

Perspectiva Interna, Perspectiva Incomum, Extensão de Limites e Títulos Expressivos. 

 Imagina-se que isto se dá com base no resultado específico deste indivíduo pelo 

seguinte motivo: Elaboração é uma competência que solicita basicamente duas habilidades; 

capacidade de observação analítica da ideia e capacidade de comunicação de conteúdos 

inovadores. Neste sentido, Perspectiva Interna e Perspectiva Incomum contemplam a 

primeira habilidade, enquanto Extensão de Limites e Títulos Expressivos a segunda. 

Compreende-se que E4 não obteve nenhum recuo nestas quatro competências secundárias, o 

que foi determinante para sua evolução em Elaboração. Todavia, é pertinente lembrar que o 

espectro da criatividade não segue normas em sua análise por conta de este ser um conceito 

global.  
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Individuo 5 

Código: E5   Sexo: Masculino   Idade: 22  

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias e Biológicas 

GRÁFICO 5. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E5, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

 O indivíduo E5 obteve Índices Globais de criatividade abaixo da média da população 

dos estudantes da Oficina G1, alcançando IC2 74 e IC2 88, na primeira e segunda testagem, 

respectivamente. Observou-se, contudo, que seguindo a tendência do grupo, seus resultados 

nas características primárias evoluíram ao longo da Oficina. Em Fluência, Flexibilidade e 

Originalidade E5 pontuou acima da média da população, com destaque para Originalidade, 

onde obteve o escore máximo na segunda testagem. 

 É importante destacar que este indivíduo não obteve escores em Elaboração na 

primeira avaliação, o que indica um problema crítico em termos de criatividade, uma vez 

esta é uma competência essencial para o desenvolvimento de respostas criativas. Observou-

se que E5 provavelmente não tem a expertise de aperfeiçoar seus resultados, o que pode 

prejudicar sua capacidade de comunicação através da criatividade. 

 Entretanto, um aspecto bastante animador foi referente à Extensão de Limites e a 

Expressão de Emoção. Esta primeira competência indica uma capacidade em ir além do 

senso comum. Imagina-se que o indivíduo E5 pode, através desta competência, superar suas 

dificuldades em Elaboração. Isto se dá, pois, associada à Expressão de Emoção, a Extensão 

de Limites pode encontrar uma linguagem mais acessível em termos de comunicação das 

ideias, uma vez que, este indivíduo tem na produção de respostas originais um dos aspectos 

mais fortes de sua expressão criativa.   
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Individuo 6 

Código: E6   Sexo: Feminino   Idade: 25  

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

GRÁFICO 6. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E6, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  

Os resultados globais do indivíduo E6 o situaram acima da média da Oficina G1 e da 

população em geral, tendo alcançado IC2 110 e IC2 102 na primeira e na segunda aplicação 

do Teste, respectivamente. Foi observado um decréscimo nas características secundárias, 

que não se configurou preocupante. De forma geral, seus resultados acompanharam a 

tendência da Oficina G1. 

 Apesar de seus resultados já estarem acima da média, percebeu-se evolução em 

Flexibilidade e Movimento, o que sugere que a Oficina influenciou numa melhor na 

impressão de dinamismo e no encadeamento de ideias deste indivíduo. 

 Percebeu-se ainda que características secundárias, no caso Expressão de Emoção e 

Fantasia, tiveram decréscimos consideráveis. Contudo, isto não se refletiu 

significativamente na competência Originalidade, pois este indivíduo já apresentou 

resultados acima da média na primeira aplicação, alcançando escore máximo na segunda 

testagem. 

Associada ao recuo em Elaboração houve uma queda em Uso do Contexto, onde E6 

passou de um resultado significativamente acima da média para um consideravelmente 

abaixo. Trata-se aqui da competência de utilizar-se do ambiente no qual o problema está 

inserido para o desenvolvimento de ideias.  
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Individuo 7 

Código: E7   Sexo: Masculino   Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias e Biológicas 

GRÁFICO 7. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E7, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  

O indivíduo E7 apresentou Índices Globais de criatividade abaixo da média da 

população, alcançando IC2 85 e IC2 93 na primeira e segunda aplicação do Teste, 

respectivamente. Pode-se dizer que sua evolução foi animadora, pois seus resultados 

apontaram progresso nas quatro características primárias e ficaram na média dos estudantes 

da Oficina G1. 

 Suas melhores pontuações foram em Originalidade, Fantasia e Movimento. 

Compreende-se que existe uma ligação manifesta entre Fantasia e Originalidade, já que 

produções originais são incentivadas pela capacidade do indivíduo em utilizar-se de 

elementos do imaginário popular. 

O resultado em Movimento acompanhou o resultado em Fluência e Flexibilidade, 

por indicar a competência de imprimir dinamismo nas ideias.  

 Houve, contudo um decréscimo em Expressão de Emoção, diferenciando-se da 

tendência apresentada pelos estudantes a Oficina G1. 
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Individuo 8  

Código: E8    Sexo: Masculino   Idade: 20 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias e Biológicas 

GRÁFICO 8. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E8, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  

Na ocasião da primeira aplicação do Teste, o indivíduo E8 apresentou resultados 

preocupantes, pois apresentou um resultado referente às competências avaliadas 

consideravelmente abaixo da média, tanto geral quanto do grupo de estudantes da Oficina 

G1, tendo alcançado IC2 72, a segunda menor pontuação em seu grupo. 

 Na ocasião da segunda aplicação, percebeu-se um desenvolvimento significativo na 

maioria das características, obtendo IC 2 93, sendo este indivíduo pertencente à pequena 

parcela que obteve avanços animadores em todas as características primárias. 

 Além disto, também foi observada evolução considerável em quatro competências 

secundárias. Estes resultados são visualizados nos Índices Gerais, que saíram de um 

resultado com níveis críticos de criatividade para um que se aproxima da média da 

população geral. 
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Individuo 9 

Código: E9    Sexo: Masculino   Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

GRÁFICO 9. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E9, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

 O indivíduo E9 apresentou resultados abaixo da média da população e de seu grupo, 

alcançando IC2 90 e IC2 85 na primeira e segunda aplicação do Teste, respectivamente. 

Duas características secundárias, Expressão de Emoção e Títulos Expressivos, mostraram 

recuos mais significativos, distinguindo-se da tendência visualizada no universo grupal da 

Oficina G1. 

Por outro lado, em consonância com os resultados apresentados pelo seu grupo, 

houve evolução nas características primárias, com destaque para o quesito Flexibilidade, 

onde E9 alcançou um maior avanço. Isto indica um potencial deste indivíduo para observar 

os problemas por diferentes prismas.  

O decréscimo em Expressão de Emoção e em Títulos Expressivos pode ser um 

indicativo de que o indivíduo E9 tem alguma dificuldade em habilidades expressivas, o que 

pode influenciar seu desempenho criativo, principalmente em atividades grupais. Títulos 

Expressivos foi uma das competências com maior declínio, por isto, considera-se importante 

exercitar características ligadas à comunicação neste indivíduo. 
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Individuo 10 

Código: E10   Sexo: Feminino   Idade: 22 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tcnológicas 

GRÁFICO 10. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E10, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

 O indivíduo E10 destacou-se entre os estudantes da Oficina G1, pois devido à baixa 

pontuação obtida em 12 das 13 competências avaliadas, não obteve os escores necessários 

para o estabelecimento dos Índices Criativos IC1 e IC2 na primeira aplicação do Teste de 

Torrance. Contudo, seguindo a tendência de seu grupo, apresentou evolução na segunda 

aplicação, onde obteve IC1 80 e IC2 79. 

 O que é mais patente nas avaliações realizadas com este indivíduo foi seu 

crescimento em Originalidade, indicando que E10, desde que estimulado corretamente, é 

capaz de apresentar resultados inovadores em suas produções. 

Nas características secundárias houve também avanço significativo em Expressão de 

Emoção, Movimento e Uso do Contexto. Isto pode ser um indicador de que a Oficina foi 

efetiva em explorar as características pessoais deste indivíduo, no que se refere à capacidade 

de imprimir aspectos emocionais e dinamismo as suas ideias e se articular com o ambiente e 

o contexto que no qual as situações problema estão inseridas. 
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Individuo 11 

Código: E11   Sexo: Feminino   Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

GRÁFICO 11. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E11, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 Este indivíduo apresentou resultados acima da média geral e de grupo na primeira 

aplicação do Teste, obtendo IC2 105. Contudo, contrariando o padrão da Oficina G1, 

verificou-se um recuo na segunda aplicação, onde E9 obteve IC2 92. Torrance (1976) alerta 

sobre uma dificuldade clássica, que é a de trabalhar com indivíduos que se apresentam muito 

acima de seus colegas nos contextos grupais. 

Em relação às características primárias, o indivíduo E11 destacou-se em 

Originalidade, onde atingiu o escore máximo na segunda aplicação; o que mostra a 

habilidade de E11 em produzir ideias e respostas fora do lugar comum, isto é, das ideias e 

respostas ordinárias. 

 Os resultados de E11 se tornam preocupantes quando se atenta às características 

Elaboração, Perspectiva Interna e Extensão de Limites, que apresentaram queda, ficando 

aquém da média geral. A baixa pontuação nestas competências, especialmente em 

Elaboração, indica uma dificuldade clara de se trabalhar e aprimorar uma ideia.  

 Observou-se, entretanto, que o indivíduo E11 apresentou avanços em Expressão de 

Emoções, Títulos Expressivos e Movimento, o que demonstra sua habilidade na 

comunicação de ideias e no dinamismo destas, que pode gerar resultados positivos em 

relação ao desenvolvimento de respostas criativas.  
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Individuo 12 

Código: E12   Sexo: Masculino   Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Humanas 

GRÁFICO 12. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo E12, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

 O individuo E12 apresentou resultados abaixo da média da população, obtendo IC2 

82 e IC2 88 na primeira e segunda aplicação do Teste, respectivamente. Observou-se, 

contudo que, seguindo a tendência da Oficina G1, houve evolução em seu desempenho, 

alcançando escores mais altos nos dois Índices Criativos (IC1 e IC2) na segunda testagem. 

Verificou-se que este indivíduo apresentou seus escores mais preocupantes na 

característica Elaboração. Ocorreram decréscimos pouco significativos principalmente nas 

características analíticas, isto é, aquelas que se referem a capacidades de visualização nos 

mais diferentes graus das situações problemas. Isto reforça o resultado baixo em Elaboração, 

tendo-se em vista que não é possível se trabalhar uma ideia que não se conhece. 

 Seus resultados mais animadores foram Originalidade e Expressão de Emoção. Nas 

duas características citadas, houve uma evolução significativa, pois os resultados iniciais se 

mostraram abaixo da média, situando-se ao final acima da média geral. Há uma consonância 

entre estas duas características, pois a Expressão de Emoção nas ideias implica num aspecto 

que confere Originalidade, já que o sujeito é capaz de imprimir aspectos pessoais em 

contextos que tradicionalmente exigem “neutralidade”. 
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9.2.Resultados para OFICINA G2 

9.2.1. Análise geral do teste 

 

 A síntese do resultado obtido no Teste Figurativo de Torrance para os 18 indivíduos 

pesquisados está apresentada nos Quadros 21 e 22. 

No Quadro 21 visualizam-se os Índices Criativos de cada estudante na primeira e 

segunda aplicação do Teste Figurativo de Torrance.  

O Quadro 22 mostra o Índice Criativo do grupo de estudantes da Oficina G2, obtido 

pela média dos resultados dos participantes. 

É pertinente relembrar que o Índice Criativo 1 (IC1) corresponde ao somatório das 

quatro características primárias (Fluência, Flexibilidade, Elaboração e Originalidade) e o 

Índice Criativo 2 (IC2) resulta do somatório das 13 as características avaliadas; sendo ambos 

calculados a partir do Resultado Padronizado (RP), que leva em consideração os pontos 

brutos obtidos no Teste.  

 

QUADRO 21: Índices Criativos (IC1 e IC2) obtidos na 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, 

Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015.   

CÓDIGO INDICES (RP)- IC1 INDICES (RP)-IC2 

Aplicação 1 Aplicação 2 Aplicação 1 Aplicação 2 

e1 88 94 94 107 

e2 87 104 89 100 

e3 99 118 102 120 

e4 74 100 80 109 

e5 87 104 84 104 

e6 87 87 90 86 

e7 83 107 91 105 

e8 75 84 75 84 

e9 93 125 91 129 

e10 79 89 78 91 

e11 79 108 78 108 

e12 84 79 82 80 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

175 

 

e13 78 91 89 100 

e14 101 102 95 107 

e15 80 106 89 116 

e16 98 105 105 103 

e17 89 99 85 99 

e18 84 113 82 109 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 

QUADRO 22: Média dos Índices Criativos (IC1 e IC2) do grupo de estudantes da Oficina G2, 

Sobral, Ceará, Brasil, 2015.   

MÉDIA DO INDICE CRIATIVO 1 (IC1)  MÉDIA DO INDICE CRIATIVO 2 (IC2)  

Aplicação 1 Aplicação 2 Aplicação 1 Aplicação 2 

85,83 100,83 87,72 103,16 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

  

Os Quadros 21 e 22, referentes à aplicação do Teste Figurativo de Torrance para os 

estudantes da Oficina G2, mostram que houve um padrão de evolução, com significativo 

aumento dos Índices Criativos IC1 e IC 2. 

  Entre os 18 indivíduos, 17 elevaram seu Índice Global de criatividade (IC2) na 

segunda aplicação, destacando-se que 13 destes estudantes alcançaram Índices Criativos 

acima de 100 pontos, ou seja, superiores à média da população. 

 O indivíduo e9 foi o que apresentou o melhor desempenho em seu grupo, obtendo 

IC2 129. Em termos de evolução, e9 também apresentou a maior diferença expressa em 

pontos entre a primeira e segunda aplicação do Teste. Outros que obtiveram um avanço 

expressivo foram os estudantes e11, e15, e18. O indivíduo e6 foi o único que diminuiu 

valores na segunda testagem ao fim da Oficina. 

 

 

 Ao cruzar os dados do perfil dos estudantes que obtiveram os cinco maiores escores 

em IC2 na Oficina G2 (e9, e3, e16, e4, e18) obteve-se o seguinte resultado: 2 são do sexo 
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feminino e 3 do sexo masculino; tem idades entre 19 e 22 anos; pertencem a área de estudo 

diferentes, sendo 1 do Centro de Ciências da Saúde (CCS); 2 do Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas (CCET); 1 do Centro de Ciências Agrárias e Biológicas (CCAB) e 1 do  

Centro de Filosofia, Letras e Educação (CENFLE). 

 Ressalta-se que os resultados do grupo da Oficina G2 passaram de valores abaixo da 

média da população, apresentando média de IC1 85,83 e IC2 87,72, para valores acima da 

média da população, atingindo IC1 100,8 e IC2 103,1. Observou-se ainda que houve uma 

evolução proporcional nos dois Índices, que mostra avanços tanto nas características 

primárias quanto nas características secundárias da criatividade avaliadas no Teste  

Figurativo de Torrance. 

 Dessa forma, pode-se dizer que a Oficina G2 alcançou seus objetivos de 

desenvolvimento da criatividade dos estudantes, tomando como base o referido Teste. Este 

grupo, formado por estudantes sem participação em projetos de pesquisa, alcançou uma 

média de Índices Criativos do Teste de Torrance um pouco acima dos resultados da 

população geral. 
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9.2.2.  Análises individuais  

Indivíduo 1 

Código: e1   Sexo: Masculino   Idade: 20  

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 13. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e1, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e1 obteve resultados que seguem a tendência da Oficina G2. Foram 

visualizados avanços em ambos os Índices Criativos, com IC1 88 e IC2 94 obtidos na 

primeira aplicação; IC1 94 e IC2 107 alcançados na segunda aplicação do Teste de 

Torrance. No que se refere ao último, este sujeito saiu de um resultado abaixo da média para 

um acima da média da população geral. 

 Entre as características primárias, houve um avanço considerável em Fluência e 

Flexibilidade. Estas competências correspondem à capacidade de emissão de respostas 

criativas e a observação das situações problemas. Observou-se recuo pouco significativo em 

Elaboração. 

Visualizou-se também evolução considerável em Fantasia, que está ligada a inserção 

de objetos oriundos do imaginário nas respostas criativas. O avanço percebido em 

Perspectiva Interna foi balanceado pelo recuo em Movimento, não havendo, desta forma, 

grandes mudanças nas características analíticas. Contudo, no que se refere à primeira, 

responsável pela capacidade de apreensão dos objetos em sua essência, o escore saiu de um 

resultado abaixo da média para um valor acima da média da população geral (50 pontos 

percentis). 
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Indivíduo 2 

Código: e2   Sexo: Masculino   Idade: 20  

Área do Conhecimento: Filosofia, Letras e Educação 

 

GRÁFICO 14. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e2, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e2 seguiu dentro de seu padrão de evolução a tendência geral da Oficina 

G2, obtendo IC2 89 e IC2 100 na primeira e na segunda testagem, respectivamente. 

No âmbito das características primárias, e2 obteve progresso em 3 da 4 competências 

avaliados, com destaque para Elaboração. Neste quesito, e2 saiu de um resultado abaixo da 

média da média da população geral. 

O avanço em Elaboração foi observado acompanhado por maior pontuação em 

Movimento. Pode-se dizer, portanto, que o indivíduo e2 não apenas desenvolveu a 

capacidade de aperfeiçoamento das ideias, mas que isto está diretamente ligado a sua 

capacidade de encadeamento de ideias.  

 O recuo mais significativo foi percebido em Expressão de Emoção e Fantasia. Estas 

competências, todavia, não influenciaram de maneira significativa a Originalidade, tendo-se 

em vista que apesar disso, e2 obteve o escore máximo nesta competência na segunda 

aplicação. As oscilações indicaram que o indivíduo teve diminuída sua capacidade 

expressiva. Destaca-se como positivo em sua evolução visualizada nas competências Uso do 

Contexto e Extensão de Limites. 
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Indivíduo 3 

Código: e3   Sexo: Masculino   Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 15. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e3, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e3 manteve-se acima da média da população, obtendo IC2 102 e IC2 

120 na primeira e na segunda testagem, respectivamente.  

Seus resultados de forma geral apresentaram oscilações, mas pode-se afirmar que 

houve avanços, ressaltando que, em relação ao Índice Global na segunda aplicação do Teste 

de Torrance, e3 obteve a segunda maior pontuação da Oficina G2. 

 Os recuos foram mais evidentes foram principalmente em Fluência e Flexibilidade. 

Contudo, o indivíduo e3 obteve um avanço sensível em Elaboração, passando de um 

resultado abaixo da média para um acima da média da população geral, demonstrando 

expressiva capacidade em aprimorar suas ideias criativas. 

 Em relação às características secundárias, avanços significativos foram percebidos 

principalmente em Movimento, característica responsável pela capacidade e impressão de 

dinamismo no encadeamento das ideias criativas geradas. De forma geral, as oscilações de 

grupo de competências não foram tão intensas, variando entre avanços e recuos. 
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Indivíduo 4 

Código: e4   Sexo: Masculino   Idade: 20 

Área do Conhecimento: Ciências Agrárias e Biológicas 

 

GRÁFICO 16. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e4, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

Os resultados gerais apresentados pelo indivíduo e4 foram bastante animadores.  

Seguindo o padrão da Oficina G2, e4 apresentou IC1 74 e IC2 80 na primeira aplicação do 

Teste; valores que aumentaram para IC1 100 e IC2 104 na segunda testagem. Com essa 

pontuação, este indivíduo obteve o quarto melhor resultado no seu grupo. Percebeu-se ainda 

que entre as 13 variáveis avaliadas, houve evolução em 10 delas. 

Nas características primárias destacaram-se os avanços em Originalidade e 

Elaboração, essenciais para gerar ideias criativas e enriquecê-las com detalhes. Nestas 

características e4 saiu de um resultado abaixo da média da população geral para um 

resultado acima da média da população.  

Outros avanços significativos foram relativos às características secundárias: 

Movimento, Uso do Contexto e Extensão de Limites. Respectivamente são características 

ligadas ao dinamismo e encadeamento das ideias, a utilização do ambiente na emissão de 

respostas criativas e ao rompimento com padrões socialmente impostos. Esta última está 

intimamente relacionada à Originalidade, que se trata da capacidade de emitir respostas fora 

dos padrões convencionais. 
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Indivíduo 5 

Código: e5   Sexo: Feminino Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 17. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e5, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e5 apresentou evolução, pois obteve IC1 87; IC2 84 na primeira 

aplicação e IC1 104; IC2 104 na segunda aplicação do Teste Figurativo de Torrance.  Seus 

Índices de Criatividade, portanto, acompanhando a tendência da Oficina G2, saíram de um 

resultado abaixo da média para um resultado acima da média geral da população.  

 O indivíduo e5 evoluiu em 3 das 4 características primárias que foram Fluência, 

Flexibilidade e Elaboração. Estas competências estão associadas à emissão de várias 

respostas criativas, observação de diferentes pontos de vista e aprimoramento das ideias 

geradas. Diferente de seu grupo de estudantes, e5 apresentou um recuo em Originalidade, 

mas este foi pouco significativo.  

 Em relação às características secundárias destaca-se o avanço verificado em Uso do 

Contexto e Títulos Expressivo, que demonstra a capacidade de e5 em observar e captar o 

ambiente, além de comunicar respostas e ideias criativas. 
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Indivíduo 6 

Código: e6   Sexo: Feminino Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 18. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e6, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

Os resultados do indivíduo e6 situaram este sujeito abaixo da média da população 

geral em ambas as aplicações do Teste. Houve uma diminuição, ainda que pouco 

significativa, no Índice Global de Criatividade, pois e6 obteve IC2 90 na primeira testagem e 

86 na segunda testagem. Em relação aos Índices criativos IC1 não se verificou alterações, 

tendo este indivíduo atingido IC1 87 nas duas aplicações do Teste. 

Pode-se afirmar, portanto, que o indivíduo e6 diferiu da tendência geral da Oficina 

G2, ao apresentar recuo em 8 das 13 características avaliadas. 

 Expressão de Emoção e Movimento merecem atenção por representarem os recuos 

mais significativos. Estas características estão ligadas à capacidade de expressão, sendo a 

primeira relacionada à impressão de emoção nas ideias e a segunda a impressão de 

dinamismo. Esta dificuldade atesta-se também pelo recuo percebido em Títulos Expressivos. 

Resultados mais positivos foram: o avanço percebido em Perspectiva Interna, que representa 

a capacidade de apreensão da essência dos objetos e situações problema analisados; e a 

característica Originalidade que manteve pontuação acima da média da população geral, 

ainda que tenha apresentado recuo na segunda testagem. 
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Indivíduo 7 

Código: e7   Sexo: Feminino Idade: 20 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

 

GRÁFICO 19. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e7, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e7 apresentou resultados que se adequam a tendência visualizada na 

Oficina G2, obtendo IC1 83 e IC2 91 na primeira aplicação do Teste Figurativo de Torrance; 

IC1 107 e IC2 105 na segunda aplicação. 

Verificou-se que nas quatro características primárias houve uma evolução 

considerável, já que comparado à população geral, o indivíduo e7 saiu de um resultado 

abaixo da média para um resultado acima da média. 

 Em relação às características secundárias destaca-se o resultado positivo alcançado 

em Perspectiva Interna, que consiste na capacidade de observação dando ênfase a aspectos 

internos da informação, onde a essência da resposta ou ideia é captada.  

Observou-se, entretanto, que este indivíduo obteve um recuo considerável nas 

características expressivas, no caso Expressão de Emoção e Títulos Expressivos, saindo de 

resultados acima da média para resultados abaixo da média da população geral. Estes 

resultados influenciaram na composição do Índice Global de Criatividade, que apresentou 

evolução menos expressiva que a visualizado no ICS 1. 
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Indivíduo 8 

Código: e8   Sexo: Feminino Idade: 22 

Área do Conhecimento: Filosofia Letras e Educação 

 

GRÁFICO 20. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e8, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e8 obteve resultados abaixo da média da população em ambas as 

aplicações. Contudo, percebemos que houve alguma evolução ao longo da Oficina G2, 

embora esta não seja visualizada em termos de Índices Gerais, onde a pontuação IC1 75 e 

IC2 84 permaneceu a mesma nas duas aplicações do Teste Figurativo de Torrance. 

 Houve avanço pouco significativo em todas as características primárias. Contudo, 

deve-se dar ênfase a Elaboração e Originalidade. A primeira é ligada a capacidade de 

aperfeiçoamento das ideias geradas; a segunda é corresponde à competência de gerar 

respostas fora dos padrões comuns. 

 O que se percebe também é que os avanços mais significativos foram em Extensão 

de Limites, que se liga a Originalidade, e Títulos Expressivos, que está relacionada à 

Elaboração. A primeira das competências é responsável pela emissão de respostas que vão 

além de padrões socialmente impostos e a segunda está ligada a capacidade de comunicação 

das ideias. 
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Indivíduo 9 

Código: e9   Sexo: Feminino Idade: 23 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

 
GRÁFICO 21. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e9, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e9 obteve a evolução mais significativa entre os estudantes da Oficina 

G2. Seus Índices Criativos na primeira aplicação do Teste Figurativo de Torrance situaram-

se abaixo da média da população geral, pois obteve IC1 93 e IC2 91. Porém, seu resultado 

na segunda testagem, ficou acima da média da população geral, alcançando a maior 

pontuação da Oficina G2, com IC1 125 e IC2 129. 

  Quando comparado com os resultados iniciais, observa-se que este indivíduo já 

possuía criatividade acima da média em três das quatro características primárias. Ainda 

assim apresentou avanços, atingido resultados próximos ao escore máximo em Fluência e 

Flexibilidade. Destaca-se Elaboração, em que e9 saiu de um resultado de 16 pontos na 

primeira aplicação para atingir 89 pontos na segunda aplicação. Isso indica desenvolvimento 

da capacidade de enriquecer e aprimorar as ideias, essenciais às respostas criativas. 

Em relação às características secundárias os maiores avanços do indivíduo e9 foram 

em Títulos Expressivos e Expressão de Emoção. Pode-se afirmar, portanto, que e9 

conseguiu se beneficiar principalmente no que tange a aspectos de comunicação das ideias e 

da impressão de sua individualidade nas mesmas, através de aspectos afetivos. 
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Indivíduo 10 

Código: e10   Sexo: Feminino Idade: 25 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

 

GRÁFICO 22. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e10, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e10 obteve resultados abaixo da média da população geral nas duas 

aplicações do Teste Figurativo de Torrance, alcançando os valores: IC1 79 e IC2 78 na 

primeira testagem; IC1 89 e IC2 91 na segunda testagem. Percebeu-se, contudo que, em 

consonância com o grupo de estudantes da Oficina G2, este indivíduo apresentou evolução 

nos Índices Criativos. 

 Houve avanços significativos nas quatro características primárias, com destaque para 

Elaboração, que consiste no potencial em trabalhar as ideias geradas, adicionando detalhes e 

outros tipos de informação para complementá-la e enriquecê-la. 

 O resultado mais animador no que se refere às competências secundárias foi 

observado em Extensão de limites, que se refere à capacidade de romper com limites 

socialmente expostos. Esta competência está associada à Originalidade, quesito no qual o 

indivíduo e10 alcançou a pontuação máxima do Teste. Verificaram-se também avanços em 

competências analíticas e expressivas, no caso Movimento, Perspectiva Interna e Títulos 

Expressivos. 
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Indivíduo 11 

Código: e11   Sexo: Feminino Idade: 18 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas 

 

GRÁFICO 23. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e11, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e11 apresentou significativo avanço na Oficina G2, situando-se na 

segunda posição em termos de evolução dos Índices Criativos entre os estudantes de seu 

grupo. Este indivíduo saiu de um resultado abaixo da média da população geral na primeira 

aplicação do Teste Figurativo de Torrance, com IC1 79 e IC2 78; para um resultado acima 

da média da população na segunda testagem, onde obteve IC1 108 e IC2 108.    

 Houve avanço considerável em todas as características primárias. As maiores 

diferenças em percentis foram verificadas em Flexibilidade, Fluência, Originalidade e 

Elaboração, nessa ordem. Destaca-se que o indivíduo e11 obteve a segunda maior evolução 

em seu grupo no quesito Flexibilidade, importante característica criativa associada à 

capacidade de observação de problemas a partir de diversos ângulos. 

 No que toca as características secundárias, visualizou-se avanço na capacidade 

expressiva de e11. Seus maiores escores foram em Expressão de Emoção e Títulos 

Expressivos. Houve também evolução em Fantasia, competência associada à Originalidade, 

que mostra sensibilidade do indivíduo na utilização de elementos que se situam no 

imaginário, fora da realidade ordinária. 
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Indivíduo 12 

Código: e12   Sexo: Feminino Idade: 22 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

 

GRÁFICO 24. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e12, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e12 obteve resultados abaixo da média da população geral nas duas 

aplicações do teste Figurativo de Torrance, pois apresentou IC1 84 e IC2 84; IC1 79 e IC2 

80, na primeira e na segunda testagem, respectivamente. Verificou-se diminuição nos 

Índices Criativos deste indivíduo, o que difere do padrão da Oficina G2.  

Em relação às características primárias, houve recuos em Fluência, Flexibilidade e 

Originalidade; e um avanço pouco significativo em Elaboração. Ressalta que em 

Originalidade, o indivíduo e12 havia obtido um escore animador, acima da média da 

população geral na primeira testagem, mas este resultado não se manteve. O recuo 

observado nesse quesito, que corresponde à competência de emitir respostas fora dos 

padrões comuns influenciou na diminuição do IC1. 

 Nas características secundárias verificou-se avanço em duas competências analíticas: 

Perspectiva Interna e Uso do Contexto, que estão ligadas à capacidade de observação dos 

objetos em suas essências e pelo uso do ambiente para a emissão de respostas criativas. Nas 

competências expressivas, aquelas responsáveis pela comunicação de ideias criativas, 

também houve algum avanço, como foi o caso de Expressão de Emoção e Títulos 

Expressivos. 
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Indivíduo 13 

Código: e13   Sexo: Masculino    Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

 

GRÁFICO 25. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e13, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e13 apresentou boa evolução geral conforme a tendência da Oficina G2, 

sem recuos significativos. Os Índices Criativos obtidos na primeira aplicação do Teste 

Figurativo de Torrance, IC1 78 e IC2 91, ficaram abaixo da média da população geral. Na 

segunda aplicação e13 obteve IC1 89, continuando abaixo da média em relação às 

características primárias, mas elevou seu Índice Global, atingindo IC2 100, que corresponde 

à média da população.  

 Observou-se que este indivíduo evoluiu em todas as competências primárias, ainda 

que tenha obtido pontuações baixas nas três primeiras, a saber, Fluência, Flexibilidade e 

Elaboração. Houve destaque em Flexibilidade, competência não pontuada na primeira 

aplicação e em Originalidade, que saiu de um resultado abaixo da média para um resultado 

acima da média da população geral.  

Em relação às características secundárias considera-se que e13 foi beneficiado na 

habilidade de observação, o que é constatado pelas competências Perspectiva Incomum e 

Interna, nas quais houve aconteceu avanço significativo. Destaca-se também Uso do 

Contexto, que se refere à capacidade de captar o ambiente e o contexto que no qual as 

situações problema estão inseridas e contribuiu para elevar o IC2 do indivíduo. 
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Indivíduo 14 

Código: e14   Sexo: Feminino    Idade: 20 

Área do Conhecimento: Ciências da Saúde 

 

GRÁFICO 26. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e14, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e14 apresentou resultado acima da média da população geral em relação 

ao IC1, em ambas as aplicações do Teste Figurativo de Torrance, obtendo IC1 101 e IC1 

102. No que toca o Índice Global houve uma evolução mais significativa, pois este 

indivíduo saiu de um resultado um pouco abaixo da média, com IC2 95, na primeira 

testagem, para um resultado acima da média da população geral, atingindo IC2 107.  

Nas características primárias houve um leve recuo, que, todavia, não influiu 

consideravelmente no resultado final, já que o indivíduo e14 situou-se ainda assim acima da 

média da população geral. Considera-se que estas oscilações são normais e referem-se 

principalmente a variáveis subjetivas para além da testagem. Este indivíduo também se 

destacou em Originalidade, o que mostra suas habilidades na produção de ideias e respostas 

para além do lugar comum.  

 Nas características secundárias percebeu-se um avanço significativo em Títulos 

Expressivos e Expressão de Emoções. Houve avanço em Fantasia, que pode ser associado 

aos altos escores alcançados em Originalidade e considerável evolução em Uso do Contexto, 

que demonstra a capacidade deste indivíduo em captar o ambiente.  
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Indivíduo 15 

Código: e15   Sexo: Masculino    Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 27. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e15, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e15 partiu de um resultado abaixo da média da população geral, com 

IC1 80 e IC2 89 na primeira aplicação do teste Figurativo de Torrance, para um resultado 

acima da média da população geral na segunda testagem, com a obtenção de IC1 106 e IC2 

116. Entre os estudantes da Oficina G2 foi o terceiro que alcançou maior evolução. 

Houve evolução nas quatro características primárias, que saíram de resultados abaixo 

da média para acima da média da população geral, com destaque para o avanço em 

Flexibilidade.  

Nas características secundárias foram visualizados avanços expressivos nas 

competências analíticas Perspectiva Interna e Perspectiva Incomum. Isto confirma que 

houve desenvolvimento na capacidade de observação de forma geral neste indivíduo, o que é 

um fator preponderante em termos de criatividade. 

 Observou-se ainda avanço considerável em Uso do Contexto, que na qual reside a 

capacidade de utilização do ambiente na emissão de respostas criativas. Houve oscilação nas 

capacidades de expressivas de e15, com um recuo em Expressão de Emoção e um avanço, 

em menor proporção, em Títulos Expressivos. 
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Indivíduo 16 

Código: e16   Sexo: Masculino    Idade: 19 

Área do Conhecimento: Ciências Exatas e Tecnológicas 

 

GRÁFICO 28. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo  e16, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e16 apresentou evolução no Índice Criativo relativo às características 

primárias, pois obteve IC1 98 na primeira aplicação do Teste Figurativo de Torrance, e IC1 

105 na segunda aplicação deste Teste ao final da Oficina G2. Entretanto, os resultados 

referentes ao Índice Global de criatividade, não seguiram o mesmo padrão, apresentando um 

recuo, ainda que pouco considerável. Verificou-se que e16 obteve IC2 105 e 103, 

respectivamente na primeira e na segunda testagem, alcançando escores acima da média da 

população geral.  

 Houve um avanço pouco sensível em três características primárias. Entre estas a 

maior evolução verificada foi em Elaboração, que é a competência ligada ao 

aperfeiçoamento e embelezamento das ideias criativas emitidas. 

 Nas características secundárias houve oscilações. Observou-se avanço nas 

competências secundárias analíticas, no caso Perspectiva Incomum e Perspectiva Interna, 

que estão ligadas a capacidade de observação. Contudo, percebeu-se recuo considerável em 

Fantasia, capacidade de inserção de objetos do imaginário. Houve recuo também em 

Movimento, uma capacidade analítica que, todavia, pode ser balanceada pelo bom resultado 

obtido em Perspectiva Interna e Perspectiva Incomum. 
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Indivíduo 17 

Código: e17   Sexo: Feminino    Idade: 19 

Área do Conhecimento: Filosofia, Letras e Educação  

 

GRÁFICO 29. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e17, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e17 obteve uma evolução geral seguindo o padrão observado na Oficina 

G2. Seus Índices criativos foram os seguintes: IC1 89 e IC2 85 na primeira aplicação do 

Teste Figurativo de Torrance; IC1 99 e IC2 99 na segunda aplicação deste Teste. Seu 

resultado, portanto foi próximo a media da população geral.  

 As características primárias mostraram avanços, com exceção de Originalidade que 

obteve a mesma pontuação nas duas aplicações. Houve destaque para Flexibilidade e 

Elaboração, onde e17 saiu de um resultado em percentil abaixo da média da população geral, 

para um resultado na média e acima desta, respectivamente. 

 Entre as características secundárias observou-se evolução em Fantasia, que é uma 

competência ligada à Originalidade e corresponde à capacidade de inserção de elementos 

oriundos do imaginário dentro das respostas criativas emitidas pelo sujeito. Em Títulos 

Expressivos, também houve evolução, saindo de um escore abaixo da média na primeira 

aplicação para um acima da média da população geral na segunda aplicação.  

 Em contraponto, verificou-se recuo em Extensão de Limites e Perspectiva Interna. 

Este último recuo foi atenuado pelo resultado positivo em Flexibilidade, também uma 

competência analítica associada à capacidade de observação.  
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Indivíduo 18 

Código: e18   Sexo: Feminino    Idade: 19 

Área do Conhecimento: Filosofia, Letras e Educação  

 

GRÁFICO 30. Resultado comparativo da 1ª e 2ª aplicação do Teste Figurativo de Torrance, para o 

indivíduo e18, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

O indivíduo e18 apresentou avanços expressivos na Oficina G2 e obteve o quarto 

melhor resultado em termos de evolução geral no seu grupo. Seus Índices Criativos saíram 

de resultados abaixo da média para resultados acima da média da população em geral. 

Foram os seguintes: IC1 84 e IC2 82 na primeira aplicação do Teste Figurativo de Torrance; 

IC1 113 e IC2 109 na segunda aplicação deste Teste. 

 Houve avanço em todas as características primárias, sendo os mais significativos 

visualizados em Fluência e Flexibilidade, características relacionadas à emissão de respostas 

criativas e a capacidade de observação do objeto. A evolução de e18 nesses quesitos foi a 

maior entre os estudantes da Oficina G2. Em Elaboração, este indivíduo saiu de um 

resultado abaixo da média para um resultado acima da média da população geral. Esta 

competência é responsável pela capacidade de aperfeiçoamento das ideias criativas, estando 

ligada principalmente a clareza de expressão das mesmas. 

 Isto coaduna com o fato de e18 ter evoluído nas competências expressivas, 

Expressão de Emoção e Títulos Expressivos. Houve avanços consideráveis em Extensão de 

Limites, competência responsável pela capacidade de romper com convenções sociais. A 

comunicação de ideias criativas foi algo animador neste indivíduo. 
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10. ANÁLISE GERAL DO TESTE DE TORRANCE 

 

Os resultados gerais do Teste Figurativo de Torrance aplicado mostram que os 

Índices Criativos tiveram um acréscimo para os dois grupos de estudantes pesquisados.  

A média da pontuação obtida nesses Índices situou os estudantes da Oficina G1 

abaixo da média da população geral; enquanto que os estudantes da Oficina G2 ficaram 

acima da média da população ao final da Oficina. 

Em termos de evolução os dois grupos se comportaram de maneira semelhante. Na 

Oficina G1, 10 entre os 12 participantes (83,3%) aumentaram seus Índices Globais de 

Criatividade. Na Oficina G2, 17 entre os 18 participantes (94,4) aumentaram seus Índices de 

Criatividade.  

Nos resultados iniciais observou-se que na Oficina G1, 2 entre os 12 participantes 

(16,6%)  apresentaram Índices Criativos Globais acima da média da população geral. Na 

Oficina G2, 2 entre os 18 (11,1%) participantes pontuaram acima da média população. 

Contudo, nos resultados obtidos na segunda aplicação do Teste, após a Oficina, 

houve uma expressiva diferença entre os dois grupos. Na Oficina G1, 3 estudantes 

pontuaram acima da média (25%), enquanto que na Oficina G2, 13 entre os 18 estudantes 

(72,2%) ficaram acima da média da população. 

Verificou-se que o Índice Criativo 1 (IC1), composto pelas quatro características 

primárias,  obteve desenvolvimento semelhante nas duas Oficina. Na Oficina G1 houve um 

acréscimo de 13,5 pontos na segunda testagem em relação à primeira, enquanto na Oficina 

G2 esse acréscimo foi de 12 pontos. 

 Em relação ao Índice Criativo 2 (IC2) os estudantes da Oficina G2 apresentaram 

uma evolução ligeiramente superior aos estudantes da Oficina G1. Houve um acréscimo de 

2,3 pontos para o grupo 2 e de 0,7 pontos para o grupo 1.   

No que toca às características primárias os participantes da Oficina G1 apresentaram 

maior evolução na competência Originalidade, enquanto que na competência Elaboração foi 

percebido um recuo. 

 A Originalidade está associada à produção de ideias e respostas extraordinárias, 

situadas fora do lugar comum, e é uma das mais fascinantes competências criativas. O 

resultado obtido pode ser um indicativo que a proposta da Oficina, que incluía o incentivo a 

experimentação, a liberdade de opiniões, a proposição de ideias, a possibilidade de sair do 
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padrão, e a desmistificação do “medo de errar”, foi assimilada positivamente pelos 

estudantes. 

 Por outro lado, Elaboração é uma competência que consiste em trabalhar as ideias 

geradas, adicionando detalhes e outros tipos de informação que a complementem. O 

resultado alcançado em relação a essa característica expõe uma fragilidade dos estudantes no 

que concerne ao seu potencial de enriquecer uma ideia, acrescendo detalhes que podem fazer 

a diferença na solução de problemas e embelezamento de uma produção. 

Por outro lado a característica Elaboração foi a competência que mais evoluiu entre 

os estudantes da Oficina G2. Não foi observado recuo nas outras competências para este 

grupo. 

Em relação às características secundárias os estudantes da Oficina G1 evoluíram 

mais em Expressão de Emoções, seguida pela competência Movimento. Contudo, observou-

se recuo nas competências analíticas Perspectiva Incomum, Perspectiva Interna e ainda em 

Extensão de Limites. 

Os estudantes da Oficina G2 também evoluíram mais em outra competência 

expressiva que foi Títulos Expressivos, porém, de forma diferente dos participantes da 

Oficina G1, obtiveram evolução significativa em Perspectiva Interna. Neste grupo foi 

verificado um recuo pouco significativo em Combinações. 

    

 

11.  FATORES QUE INIBEM E POTENCIALIZAM A CRIATIVIDADE 

 

 A criatividade, compreendida como um potencial a humano que pode ser 

desenvolvido é influenciada por uma série de variáveis interligadas, incluindo aquelas 

ligadas aos contextos vivenciados pelas pessoas, destacadas por autores como Amabile 

(1996), Csikszentmihalyi (1999), Sternberg (1995), Lubart (1996).  

 Nesse sentido, a percepção do ambiente em que se está inserido, identificando nele 

fatores que podem inibir e outros que podem potencializar a criatividade completa a visão 

geral de como os estudantes compreendem a criatividade a partir de sua realidade.  

 Nesta Tese, os resultados de dois exercícios, descritos no Anexo III, refletiram essa 

temática. O primeiro, “Comparando um ambiente criativo e não criativo”, através da 

dramatização identificou elementos que os estudantes consideram importantes na 
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composição de um ambiente criativo e de um ambiente onde a criatividade é pouco 

desenvolvida ou inibida.  No segundo exercício, “Fluência Criativa”, enumerou-se 

objetivamente fatores que potencializam e inibem a criatividade. 

  

 

12. O AMBIENTE CRIATIVO E NÃO CRIATIVO 

 

Os estudantes divididos em dois subgrupos realizaram uma dramatização livre de 

como seria um ambiente criativo e um ambiente não criativo.     

 

 

12.1.  Resultados para OFICINA G1 

 

 Nesta Oficina os dois subgrupos formados trouxeram como cenário uma sala de aula. 

Foram dramatizadas duas pequenas cenas, cujos elementos principais estão enumerados 

abaixo.  

 

Cena 1- Ambiente não criativo. 

 Alunos sentados na posição tradicional em fila, mantendo hierarquia; 

 Professor impõe o que será abordado (“a mesma aula de sempre”); 

 Professor não permite questionamentos, não aceita sugestões e reprime o diálogo 

(“silêncio”, “não pode perguntar agora”); 

 Professor é agressivo e humilha os alunos (“Fique calado”, “Vocês não sabem de 

nada”); 

 Alunos apáticos; 

 Clima de medo e frustração. 

 

Cena 2- Ambiente criativo  

 Alunos sentados em semicírculo; 

 Professora sugere tema a ser estudado (“Vamos fazer algo diferente hoje?);  

 Professora estimula e valoriza a participação (“Como nós poderemos fazer?” “Boa 

ideia”) 
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 Professor tem postura cordial e é sorridente; 

 Estudantes têm muitas ideias e são colaboradores; 

 Clima de alegria, brincadeira e produção.  

  

 O teatro é um instrumento de trabalho magnífico na educação, fornecendo apoio para 

o desenvolvimento da capacidade crítica, de observação e de imaginação (CARDOZO, 

LEONIDO, & LOPES, 2004).  

 A cena teatral representada contextualiza o ambiente universitário e exercita os 

saberes dos estudantes que na sua elaboração e apresentação revelam aspectos poderiam 

passar despercebidos. Neste caso observou-se que os dois subgrupos elegeram a sala de aula 

como espaço como mais significativo para eles. 

 A presença de um professor “déspota”, para além da caricatura, ainda é percebida no 

espaço acadêmico e apareceu com bastante vigor na representação.  Em oposição a esta 

realidade a segunda cena trouxe uma atuação pedagógica que acolhe desenvolve a 

criatividade, percebida de forma mais pontual na universidade segundo os estudantes. 

 As imagens trazidas pelos participantes corroboram com a opinião de universitários 

em outros estudos que apontam o professor inibidor da criatividade como alguém preso a 

métodos de ensino tradicionais, arrogante, que não incentiva o questionamento e incita o 

medo. Por outro lado, na visão dos estudantes, o professor facilitador apresenta bom 

conhecimento de técnicas didáticas e conteúdos abordados, boa comunicação, bom 

relacionamento com os alunos, tem gosto pelo trabalho e senso de humor (DAVI et al., 

2011) 

Após a dramatização, a discussão foi sistematizada escrevendo-se no quadro as 

características de um ambiente criativo e um ambiente não criativo, segundo a percepção dos 

estudantes (Quadro 23). 
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QUADRO 23: Características de um ambiente criativo e de um ambiente não criativo citadas por 

participantes da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

AMBIENTE CRIATIVO AMBIENTE NÃO CRIATIVO 

Motivação Opressão  

Protagonismos  Mesmice 

Entusiasmo Regras 

Dinâmica Tortura 

Poder de Observação Inveja 

Liberdade Barreiras 

Compreensão Medo 

Espontaneidade  Passividade 

Pensamento Rápido Líder ditador 

 Egoísmo e prepotência 

 Pedagogia tradicional  

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 

A caracterização do ambiente criativo pelos estudantes está de acordo com estudos como o 

de Alencar (2002). Esta autora identifica fatores geradores de um clima criativo na educação 

que são: a valorização da pessoa do aluno; a confiança em sua capacidade e competência; o 

apoio à expressão de novas ideias; a provisão de incentivos as novas ideias e a 

implementação de atividades que ofereçam desafios e oportunidades de atuação criativa. 

 

12.2. Resultados para OFICINA G2 

 

 Após um momento breve de planejamento, realizou-se uma representação de como 

seria um ambiente criativo e outro não criativo com os estudantes divididos em dois 

subgrupos, que optaram por encenar sem verbalizar. Salienta-se que não houve uma 

combinação prévia para isso.  

Cena 1- Ambiente não criativo. 

Cenário: Uma linha de produção 

 Participantes sentados dispostos em fila, um ao lado do outro, de frente para platéia; 

 Trabalho mecânico realizado na direção da esquerda para direita (uma bola de papel 

é manuseada e passada adiante);  

 Tentativa de alterar a ordem da produção é reprimida pelo grupo; 
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 Clima de apreensão e frustração. 

 

  Os estudantes que descreveram o ambiente não criativo encenado como:  

“Um trabalho triste, monótono, maquinário, onde não se usa a mente, só o corpo, 

seguindo apenas uma direção. Nesse tipo de trabalho não se tem liberdade, flexibilidade e 

nem autonomia. É sempre cansativo cheio de regras e nunca se modifica. Não há tempo 

nem oportunidade para pensar. Um ambiente sem luz, harmonia, alegria.” 

A descrição dos estudantes apontam diversos fatores que atuam inibindo a 

criatividade como a falta de liberdade, flexibilidade e autonomia. Tudo isso contribui para a 

caracterização de um ambiente triste, sem luz, sem perspectivas, exemplificado no trabalho 

mecanicista, que não permite as pessoas um desenvolvimento significativo. 

Fayga Ostrower há várias décadas, chamava atenção para “alienação do homem”, 

que vivendo em um ambiente cultural racionalista e reducionista, mantêm seu consciente 

“reprimido, manipulado, massificado, enrijecido”. Segundo a autora: 

“As riquezas materiais, os conhecimentos sobre o mundo e os 

meios técnicos que hoje se dispõe, em pouco alteraram a 

condição humana. Ao contrário, o homem contemporâneo, 

colocado diante das múltiplas funções que deve exercer, 

pressionado por múltiplas exigências (...) em vez de se 

integrar como ser individual e ser social, sofre um processo de 

desintegração. Aliena-se de si, de seu trabalho, de suas 

possibilidades de criar e de realizar sua vida em conteúdos 

mais humanos” (OSTROWER; 2009, p. 6). 

 

Cena 2- Ambiente criativo 

Cenário: Um espaço indefinido onde pessoas se encontram 

 Participantes em pé de frente pra plateia; 

 Inicia-se uma movimentação apresentando manifestações artísticas que se sucedem; 

 Uns cantam, outros dançam, outro pinta, outro fotografa; 

 Clima de alegria, descontração e afetividade. 

Os estudantes, após assistirem a dramatização caracterizaram o ambiente criativo 

encenado como: 

“Livre; harmonioso; alegre; inovador; inspirador; receptivo a ideias; ninguém é 

triste; quebram-se regras; lugar de criar; deixar a mente fluir; expressivo; espontâneo; 

acolhedor; aceitação; diferenças; colocar arte em prática”. 

A cena e os comentários dos estudantes mostraram uma visão de ambiente criativo 

onde impera a liberdade, a alegria, o acolhimento; o que se expressa de modo pleno na arte. 
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Características semelhantes forma apontadas por Alencar (2009) descrevendo uma 

atmosfera criativa em sala de aula, que seria criada a partir de elementos como: ambiente de 

respeito e aceitação mútua; sensação de liberdade para inovar e explorar sem medo da 

avaliação; acolhimento da espontaneidade, iniciativa, senso de humor e capacidade 

criadora. 

 

12.3. Análise geral do exercício 

 

Observou-se que os estudantes das duas Oficinas estiveram motivados durante o 

exercício, onde a timidez de alguns foi acolhida e absorvida no trabalho grupal. A 

dramatização, portanto, revelou-se uma boa estratégia para integração dos participantes, 

além de agregar elementos de humor e fantasia as Oficinas. 

Percebeu-se como em outros exercícios realizados, que as respostas dos estudantes 

da Oficina G1 têm em seu bojo um direcionamento para o meio acadêmico, que foi 

evidenciado na escolha de representar uma sala de aula. Estes participantes conseguem 

descrever muito objetivamente o ambiente criativo e não criativo a partir de sua realidade 

como estudantes universitários. Por outro lado, os estudantes da Oficina G2, trazem em suas 

construções elementos mais gerais legados ao ambiente criativo como a liberdade e 

alegria.Os participaram conseguiram através das cenas criadas, mesmo sem usar as palavras 

demonstrar uma compreensão dos fatores componentes do ambiente criativo e não criativo. 

Algumas lacunas foram percebidas em relação a características não citadas como a 

flexibilidade.Ressalta-se que o processo criativo incorpora uma relação primorosa entre a 

singularidade do indivíduo e as circunstancias externas de sua vida. Compreende-se 

criatividade ou ato criativo como o possível advento da liberdade experiencial, da expressão 

de vida livremente criadora, que advém de uma abertura interna significativamente 

permeável, que pode favorecer o desenvolvimento de um individuo mais pleno 

existencialmente (ROGERS, 2009). 

 

13. FLUÊNCIA CRIATIVA 

 

  Na sequencia foi realizado exercício onde os participantes enumeraram fatores que 

inibem e potencializam a criatividade.  
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13.1. Resultados para OFICINA G1 

 

Os participantes da Oficina G1 listaram 30 fatores que inibem a criatividade e 44 

que potencializam a criatividade, mostrados no quadro 24. 

As expressões que receberam mais ênfase em relação ao que potencializa a 

criatividade foram: Alegria/diversão/brincadeira; Autoestima/motivação; 

Estimulo/incentivo; Dinamismo; Estudo/leitura/pesquisa. Esta percepção alia fatores 

emocionais e sócio culturais na perspectiva de estímulo a expressão criativa. 

 Wechesler (2005) destaca que a criatividade deveria estar presente em todas as 

atividades intra e extra curriculares, possibilitando uma educação mais global, visando não 

só o desenvolvimento cognitivo, mas também outras habilidades que podem garantir o 

sucesso profissional e, acima de tudo a realização pessoal.  

 Em relação ao que inibe a criatividade, as expressões mais enfatizadas foram: 

Pressão/opressão/imposição; Medo de errar/da novidade; Timidez; 

Emoções/tristeza/frustração/desanimo. 

 Nesse sentido, Torres-Oliveira (2011), afirma que são múltiplas as barreiras sociais e 

emocionais que inibem desde cedo o desenvolvimento do potencial criador. A sociedade em 

geral, a família e a escola reforçam os comportamentos normativos, pouco tolerando e 

muitas vezes punindo o que não se enquadra dentro de expectativas predefinidas. 

 Alencar (2009) comenta que “aprendemos a não explorar as nossas ideias e bloquear 

a expressão de tudo aquilo que poderia ser considerado ridículo ou motivo de crítica”. A 

valorização da lógica em detrimento do sentimento e da intuição, a ênfase exagerada na 

“resposta correta”, a visão que a reflexão e fantasia são “perda de tempo” são barreiras 

culturais que se somam limitando ou inibindo a criatividade. 

 

QUADRO 24. Fatores que inibem e potencializam a criatividade segundo os estudantes da Oficina 

G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

GRUPO Fatores que potencializam a criatividade Fatores de inibem a criatividade 

 

 

 

 

Estimulo Pressão 

Incentivo Opressão 

Ideias Imposição 
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OFICINA G1 

Inovação Medo de errar 

Ambiente Medo da novidade 

Dinamismo Timidez 

Autoestima alta Emoções 

Motivação Frustração 

Alegria Desânimo 

Diversão Preguiça 

Brincadeira Cansaço 

Estudo Estresse 

Leitura Muitas regras/regulamentos 

Pesquisa Baixa autoestima 

Espontaneidade Mesmice/monotonia 

Curiosidade Rotina 

Inquietação Insegurança 

Liberdade Falta de tempo 

Perseverança Pressa 

Força de vontade Egoísmo 

Observação Falta de interesse 

Coragem Passividade 

Experiências Fazer o que não gosta 

Ser desinibido/extrovertido Poucas amizades 

Emoções Falta de estímulo 

Amizades Falta de didática 

Fazer as coisas com prazer Falta de opções 

Tempo Falta de apoio 

Boas lembranças Desistência 

Humildade Dificuldades financeiras 

Desafios  

Obstáculos  

Esperança  

Sonhos  

Paciência  

Saber escutar críticas  

Sabedoria  

Atitude  

Confiança  

Bom raciocínio  

Tecnologias  

Reconhecimento  

Diversidade de opiniões  

Didática nova  

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 
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13.2. Resultados para a OFICINA G2 

Foi solicitado que os participantes listassem os fatores de inibem a criatividade e os 

que potencializam a criatividade. Esse exercício foi feito de forma oral e transcrito para o 

quadro. Os participantes apontaram 35 fatores potencializadores e 31 inibidores, conforme 

mostra o Quadro 25.  

QUADRO 25. Fatores que inibem e potencializam a criatividade segundo os estudantes da Oficina 

G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

GRUPO Fatores que potencializam a criatividade Fatores de inibem a criatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA G2 

Liberdade Medo 

Humor Tristeza 

Sensibilidade Falta de oportunidades 

Amor Tensão 

Observação Preguiça 

Ousadia Falta de tempo 

Tempo Fome  

Inteligência Rigidez 

Ambiente acolhedor Aculturação 

Reflexão Desistência 

Proatividade Regras 

Cultura Vergonha 

Música  Nervosismo 

Esportes Senso comum 

Necessidades Conformismo 

Alucinógenos Falta de informação 

Cores Falta de humor 

Coragem Repressão 

Persistência Mágoa 

Autoconfiança Repetição 

Reconhecimento Estagnação 

Acesso a recursos Incompreensão 

Experiência Falta de incentivo 

Inspiração Alienação 

Felicidade Fechamento 

Incentivo Comodismo 

Receptividade Conflitos 

Flexibilidade Estresse 

Autoestima Exigências 

Dinamismo  

Arriscar  

Desafios  

Leitura  

   Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 

13.3. Análise geral do exercício 

 

 Comparando-se as respostas dos dois grupos, nota-se que os estudantes da Oficina 

G1, apontaram um número maior de fatores que potencializam a criatividade, entre os quais 

aparecem a leitura, a pesquisa e o estudo. Salienta-se que estes estudantes dependem de 
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boas avaliações acadêmicas para manterem-se como bolsistas de Iniciação Científica; o que 

parece influenciar a eleição de fatores que ampliam as possibilidades de aprendizagem. 

 Alencar (2002) destaca que um dos determinantes da produção criativa que não pode 

ser subestimado é o domínio do conhecimento a respeito de uma área específica, uma vez 

que sem uma bagagem de conhecimento, e uma compreensão do que já foi feito em um 

determinado campo, dificilmente a pessoa poderá contribuir para o avanço da área em 

questão. Este parece ser um fator de grande importância para os estudantes da Oficina G1. 

 Fazendo um contraponto, no entanto, o grupo dá destaque a brincadeira, alegria, 

diversão e alguns fatores emocionais como o fato de ter amigos e fazer o gosta para que a 

criatividade possa fluir e se desenvolver.  

 Os estudantes da Oficina G2 apresentam respostas menos focalizadas citando fatores 

como ousadia, sensibilidade, amor, autoconfiança. Há também neste grupo uma associação 

forte de criatividade a um fazer artístico, já percebida em exercícios anteriores. 

 O ponto de intercessão dos dois grupos aparece nos fatores relacionados à 

criatividade comuns para estudantes da Oficina G1 e Oficina G2 que foram: 

 

 Potencializam a criatividade: Ambiente; coragem; incentivo; liberdade; observação; 

reconhecimento; tempo; autoestima; dinamismo; leitura; desafio; 

perseverança/persistência; alegria/felicidade. 

 Inibem a criatividade: Medo; regras; preguiça; estresse; rotina/repetição/mesmice; 

falta de tempo; falta de incentivo/estímulo; opressão/repressão; timidez/vergonha. 

 

 

Os estudantes citaram importantes fatores entre os diversos componentes que 

podem potencializar a criatividade. Segundo Maldonato; Dell’orco (2010) quanto mais vasta 

e diversificada for nossa cultura, quanto mais ricas nossas experiências, tanto mais teremos 

condições de apreender e aceitar novos pontos de vista e construir hipóteses e cenários que, 

à primeira vista, parecem insólitos e impossíveis. Em relação aos fatores inibidores houve 

destaque um conjunto que agrega: o ambiente acadêmico (regras; falta de 

incentivo/estímulo; opressão/repressão), o cotidiano de desgastante (medo; estresse; falta de 

tempo) e características individuais (timidez e preguiça). 
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14. O POTENCIAL CRIATIVO DOS PARTICIPANTES EXPRESSO NAS 

ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 O desenvolvimento do potencial criativo dos estudantes foi o objetivo central da 

Pesquisa de Campo desta Tese. Através das Oficinas de Viver, buscou-se além de 

compreender a percepção da criatividade do grupo de alunos selecionados, entender como a 

criatividade se manifesta e se desenvolve em atividades individuais e grupais.  

 No decorrer das Oficinas foram aplicados 28 exercícios (Apêndice III) com o 

objetivo de liberar e expandir habilidades criativas dos estudantes; que enfatizaram aspectos 

variados como fluência, flexibilidade ou expressão de emoções, por exemplo. 

 Salienta-se que cada exercício abordou alguns componentes criativos, o que permitiu 

apenas uma avaliação parcial do potencial criativo dos estudantes. No entanto, compreende-

se que a descrição do conjunto de atividades realizadas, ainda que de maneira limitada, 

expressam elementos do potencial criativo dos dois grupos pesquisados. Isso é importante, 

pois acrescenta informações aos cinco itens desenvolvidos anteriormente, mostrando como 

os estudantes responderam aos diversos estímulos recebidos durantes as Oficinas. 

 Entre os 28 exercícios realizados, oito foram analisados nos itens anteriores e por 

isso excluídos nesta descrição. Foram eles: Conceito Criativo, Dinâmica das Analogias, 

Linha da Vida, Colagem Figura Criativa, Lista de Atributos Criativos, Expressando 

Emoções, Ambiente Criativo e Não Criativo, Fluência Criativa. Portanto, das 20 atividades 

restantes selecionou-se 11 para apresentar a partir de dois critérios: ter objetivos diferentes e 

envolverem produções artísticas dos estudantes. Os demais resultados encontram-se 

devidamente descritos na integra no Diário de Campo. 

 Os exercícios selecionados foram os seguintes: 

a) Associação Livre de Palavras; 

b) Conte uma História; 

c) Uso de metáforas: construção de um poema; 

d) Sinética: olhando nossa realidade; 

e) A Caixa Preta; 

f) Uso Diverso de Caixas de Papelão; 

g) Modelagem Criativa: Mexendo na Panela; 
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h) Pintura Livre, Títulos Expressivos; 

i) Explorando Consequências; 

j) Tempestade de Ideias 

k) Teatro Espontâneo. 

A seguir, encontra-se a descrição dos resultados obtidos nos referidos exercícios. 

 

 

15. ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 

 

Este exercício, descrito no Apêndice III, objetiva basicamente desenvolver a 

Fluência, que se refere à capacidade de gerar grandes quantidades de ideias e soluções para 

problemas. 

Sua realização consiste em solicitar que os participantes listem, em um tempo 

determinado, todas as palavras que vierem à mente, sem bloqueios, julgamentos ou criticas, 

a partir de um estímulo. A seguir faz-se a descrição dos resultados para a Oficina G1 e G2 e 

uma análise geral do exercício. 

 

15.1. Resultado para a OFICINA G1 

 

Foram sugeridos dois estímulos para os estudantes. O primeiro foi a palavra “Fazenda”, 

cujas respostas se encontram no Quadro 26. 

QUADRO 26. Respostas ao Exercício “Associação Livre de Palavras” a partir de estímulo verbal 

“Fazenda”, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO PALAVRAS ASSOCIADAS AO ESTÍMULO “FAZENDA” Nº palavras 

E1 Aconchego; Família; Animais; Rios; Insetos; Caminho; Paisagem; 

Brincadeiras; Sonhos; Medos, Risos. 

11 

E2 Campo; Animais; Tranquilidade; Família; Histórias; Momentos. 6 

E3 Animal; Leite; Queijo; Grama; Seca; Poço profundo; Preguiça. 8 

E4 Final de semana; Família; Férias; Plantas; Animais; Não tenho. 6 

E5 Bicho, Rural; Caseira; Campo; Cheiro característico; Rio. 6 

E6 Interior; Animais; Produção de leite; Plantas. 4 

E7 Boi; Galinha; Cerca; Paisagem; Fazendeiro; Porco; Milho; Plantação; 9 
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Colheita. 

E8 Animais; Fazendeiro; Criação; Produção; Colheita.  5 

E9 Leite; Animais; Celeiro; Agricultura. 4 

E10 Ar livre; Animais; Tranquilidade; Diversão; Dormir. 5 

E12 Animais; Organização; Trabalho; Família; Paisagem. 5 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

O segundo estímulo para os estudantes foi a palavra “Crise”. As respostas obtidas 

foram transcritas no Quadro 27. 

 

QUADRO 27. Respostas ao Exercício “Associação Livre de Palavras” a partir de estímulo verbal 

“Crise”, Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

  

CÓDIGO PALAVRAS ASSOCIADAS AO ESTÍMULO “CRISE” Nº palavras 

E1 Difícil; Ruim; Conflito; Não gosto; Medo; Aprendizado; Conhecimento; Solidão; 

Choro; Raiva; Sofrimento; Fracasso; Estresse; Prisão; Incerteza. 

15 

E2 Prejuízo; Falta; Dinheiro; Sofrimento; Incerteza; Erros; Oportunidades. 7 

E3 Dinheiro; Emprego; Desemprego; Fome; Autoestima; Crítica; Dilma; Moeda; 

Dólar; Euro; Grécia; Europa. 

12 

E4 Brasil; Namoro; Instabilidade; Risco; Política; Saúde; Afeta; Redução. 8 

E5 Tristeza; Pensamento; Angustia; Sair; Solução; Calma; Vencer. 7 

E6 Falta de dinheiro; Inflação; Dilma; Pobreza; Menos emprego. 5 

E7 Dinheiro; Financeiro; Bolsa; Brasil; Desemprego; Dólar; Inflação. 7 

E8 Drama; Tristeza; Dinheiro; Prejuízo; Família; Escolas; Empresas; Tecnologia. 8 

E9 Discórdia; prejuízo. 2 

E10 Duvida; Medo; Ansiedade; Mudanças; Realidade; Atitude; Movimento; Parada; 

Atitude. 

9 

E12 Dinheiro; Desemprego; Fome; Baixo salário; Falta de desenvolvimento do país. 5 

 

15.2. Resultado para a OFICINA G2 

 

  Usando os mesmos estímulos verbais para a Associação Livre de Palavras, os 

participantes da Oficina G2 geraram as respostas descritas nos Quadro 28 e 29. 

 O primeiro deles, Quadro 28, trata das associações feitas por cada estudante a palavra 

“Fazenda”. 

 

QUADRO 28. Respostas ao Exercício “Associação Livre de Palavras” a partir de estímulo verbal 

“Fazenda”, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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CÓDIGO PALAVRAS ASSOCIADAS AO ESTÍMULO “FAZENDA” Nº palavras 

e2 

 

Campo, Leite; Ar puro; Curral; Animais; Ovos; Floresta; Cuscuz; Churrasco; 

Porco; Flores 

11 

e4 

 

Animais; Fazenda; Tranquilidade; Ambiente agradável; Tristeza; Morte; Jantar. 7 

e5 

 

Vaca; Carneiro; Campo; Leite; Gado; Cavalo; Galinha; Mato; Plantação; 

Estrume; Fazendeiro; Peão; Cerca; Estábulo; Simplicidade; Riacho 

16 

e6 

 

Vaca; Boi; Patos; Galinhas; Cobras; Carneiro; Leite; Queijo; Ovos; Carne; Casa; 

Pessoas; Rural; Simples; Quieto; Acordar Cedo; Galo; Lampião. 

19 

e7 

 

Livre arbítrio; Diversão; Calmaria; Família; Muita fartura; Silêncio; Amigos; 

Passeio; Animais; Trabalho. 

10 

e8 

 

Natureza; Passeio; Casa; Água; Terreno; Animais; Rede; Açude; Diversão; 

Verde. 

10 

e9 

 

Bicho; Planta; Ar livre; Diversão; Morada; Calma; Final de Semana. 7 

e12 

 

Animal; Terra; Campo; Casa; Fazendeiro; Verde; Céu; Nascer do sol; 

Tranquilidade; Bem estar; Pesca. 

11 

e14 

 

Animais; Casa; Cheiro; Cato; Diversão; Comidas; Passeio; Dormir; Final de 

semana; Brincar; Rio; Família; Sonho. 

13 

e15 

 

Fazenda; Bicho; Natureza; Interior; Verde; Agricultura; Comércio; Auto 

sustentável; Orgânico; Simplicidade; Peão. 

11 

e16 

 

Tudo pode acontecer em uma fazenda. Pode-se ter uma vida restrita a ela e 

apenas passar o final de semana nela. Há fazendas com criação de animais. 

4 

e17 

 

Vaca; Leite; Ar livre; Grande; Bicho; Cavalo; Queijo; Coalhada; Vaqueiro; Aves. 10 

e18 

 

Lazer; Sossego; Descanso; Cavalo; Boi; Animais; Ar livre; Plantação 8 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

 A seguir os participantes repetiram o exercício, desta vez associando palavras ao 

estímulo “Crise”. Suas respostas, bem como o número de palavras citadas por cada 

estudante, foram transcritas e estão descritas no Quadro 29.  

QUADRO 29. Respostas ao Exercício “Associação Livre de Palavras” a partir de estímulo verbal 

“Crise”, Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO PALAVRAS ASSOCIADAS AO ESTÍMULO “CRISE” Nº palavras 

e2 

 

Dinheiro; Arroz e feijão; Miojo; Universitário; Fim de semana em casa; 

Gasolina; Saudades; Beber; Sair.  

10 

e4 

 

Desespero; Lucro; Dilma; Empresas; Pobreza; Trabalhador; Dinheiro. 7 

e5 

 

Choro; Brasil; Dilma; Inflação; Dólar alto; Fome; Carestia; Contas; Pouco 

dinheiro; Histeria; Corrupção; Política; Ladrão; Sociedade refém. 

14 

e6 

 

Brasil; EUA; Chile; Dinheiro; Tudo caro; Problemas; Quebrado; Existencial; 

Adolescência. 

9 
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e7 

 

Falta de dinheiro; Carestia; Crise de água; Seca; Energia; Gasolina. 6 

e8 

 

Dinheiro; Dificuldade; Financeiro; Alimentação; Falta de água; Governantes; 

População; Brasil. 

8 

e9 

 

De riso; De espirro; do Brasil; Pobreza momentânea; Momento; Passageiro; 

Atualidade. 

7 

e12 

 

Tristeza; Falta de oportunidade; Desespero; Carência. 4 

e14 

 

Desemprego; Dinheiro; Comércio; Pai; Educação; Roupas; Maquiagem; 

Jornal; Televisão; Demissão; Paz. 

11 

e15 

 

Brasil; Dilma; Burrice; Má administração; Preocupante; Ruim. 6 

e16 

 

Dólar; Dilma; Econômica; PT; Desemprego; Ajustes; No casamento; Saúde; 

Relacionamento; Solução. 

10 

e17 Dinheiro; Roupa; Sapatos; Viagem; Dilma; Roubo; Brasília. 7 

e18 

 

Pobreza; Dinheiro; Ruim; Dívidas; Lazer. 5 

Fonte: VIANA, R. S., 2016. 

15.3. Analise geral do exercício 

Este exercício foi realizado no inicio das duas Oficinas e percebeu-se que os 

estudantes ainda estavam pouco aquecidos o que pode ter influenciado o resultado com a 

geração de menos associações realizadas.  

Na Oficina G1 a partir da palavra “Fazenda” os estudantes associaram em média 6 

palavras. Os participantes Oficina G2 apresentaram desempenho superior e a partir do 

mesmo estímulo, associaram em média 10 palavras. Os destaques individuais foram: E1 (11 

palavras) na Oficina G1 e e6 (19 palavras) na Oficina G2. Salienta-se que este resultado é 

influenciado também pelo estímulo ofertado. 

O vocábulo “Fazenda” foi escolhido para este exercício por estar inserido no 

contexto dos universitários pesquisados. A maioria dos estudantes têm raízes culturais 

ligadas ao campo; tem ou teve familiares que reside fora do perímetro urbano de Sobral e 

dos outros municípios que fazem parte da área de abrangência da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú (UVA). Essa palavra, portanto, suscitou associações que podem ser 

genéricas (por exemplo: animais, rio, fazendeiro) ou mais ligadas à memoria e história de 

vida de cada participante (por exemplo: aconchego, cheiro característico, seca, morte, muita 

fartura). 

A segunda palavra utilizada “Crise” também faz parte do contexto dos estudantes. 
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Lembra-se que na época da aplicação da Pesquisa de Campo, o segundo semestre do ano 

2015, o Brasil e o mundo vivenciavam uma crise econômica com diversas implicações no 

cotidiano dos jovens universitários. 

Para este estimulo, os estudantes da Oficina G1 associaram em média 7 palavras e os 

participantes da Oficina G2 associaram em média 8 palavras ao termo “Crise”. Os destaques 

individuais foram E1 (15 palavras) na Oficina G1 e e5 (14 palavras) na Oficina G2. Neste 

caso, verificou-se que houve em G1 houve um discreto aumento na média de palavras 

associadas e em G2 uma queda nesta média comparada ao resultado anterior. Isso se deu 

porque 81% dos participantes de G1 aumentaram o número de associações, enquanto apenas 

7% dos estudantes de G2 avançaram nesse sentido. Conforme mencionado, a afinidade ao 

estímulo proposto também influencia o número de associações realizadas. Imagina-se que a 

continuidade de exercícios dessa natureza pode ocasionar uma maior facilidade na 

Associação de Palavras. De forma geral, pode-se dizer que o exercício estimulou a Fluência 

dos estudantes. 

  

16. CONTE UMA HISTÓRIA 

Este exercício, descrito no Apêndice C, objetiva estimular a Originalidade, Fluência, 

Flexibilidade e humor. Sua aplicação consiste na criação coletiva de uma história oral, a partir 

de um estímulo inicial, em que cada participante contribui com uma fala que complementa ou 

modifica a fala seguinte. O estímulo usado foi uma caixa de brinquedos, de onde os participantes 

escolheram um objeto do qual seria contada a história. A participação se dá de forma aleatória, 

seguindo uma dinâmica de “passa a bola” ao som de música, com os indivíduos sentados em 

círculo. Quando a música para de tocar, o participante que estiver com a bola na mão deve 

continuar a historia que está sendo contada.    

16.1. Resultado para OFICINA G1 

 Essa atividade foi realizada com 10 pessoas. O grupo escolheu entre os brinquedos 

um boneco (bebê).  

Foram usadas algumas frases de partida (Era uma vez... Então de repente... O que 

não se esperava era que... E no final...) como estímulos para encadeamento da história. 

A produção dos participantes foi transcrita a seguir. 
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“BENEDITO” 

E8- Era uma vez um menininho chamado Benedito. Benedito nasceu na fazenda e era 

muito chorão. Ele chorava muito, muito.  

E10 – Apesar de Benedito chorar ele era muito calmo. 

E7- Ele não era registrado e seus pais foram fazer seu registro. No meio do caminho 

havia um rio. 

E4- Nesse dia estava chovendo e eles foram atravessar de canoa. Então de repente 

apareceu um jacaré. 

E5- O jacaré percebeu a movimentação na água. Os pais de Benedito caíram da canoa, 

mas o Benedito não caiu. 

E8- Os pais apavorados puxavam a canoa, e o Benedito caiu. Ele não sabia nadar, pois 

era criança. Os pais do Benedito queriam salvá-lo. O que ninguém podia esperar é que 

Benedito saísse correndo por cima da água. 

E9 - Depois que Benedito saiu correndo por cima da água chegou à margem do rio e 

assim ficou esperando os pais. 

E-4 E no final da Historia tudo ficou bem! 

 

  

16.2. Resultado para OFICINA G2 

 

 Os participantes escolheram um objeto na caixa de brinquedos que foi uma câmera 

fotográfica, sobre a qual foi contada a história.  

Com os estudantes sentados em círculo, iniciou-se exercício passando a bola. No 

momento em que a música parava quem estivesse com a bola da mão dava continuidade ao 

relato. 

Foram usadas algumas frases de partida (Era uma vez... Então de repente... O que 

não se esperava era que... E no final...) como estímulos para encadeamento da história. 
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A produção dos participantes foi transcrita a seguir. 

“AS AVENTURAS DA CÂMERA DE MARIA” 

 

e17- Era uma vez uma câmera que foi comprada na feira do Buraco da Jia. Um dia Maria 

resolveu sair pra tirar fotos com a câmera em alguns lugares. 

 

e13- Maria escolheu tirar fotos na fazenda com sua mãe. Maria estava tirando as fotos 

quando de repente percebeu que todas elas tinham sido apagadas. 

 

e2: Maria pediu uma câmera digital da mãe, pois ela não podia esperar. Mas a resolução 

da câmera era uma porcaria. 

 

e10:  O que não se esperava era que ela começou a se apaixonar pela fazenda e sua mãe 

tirou as fotos sem elas perceber e ela gostou.  

 

e6: Só que a mãe dela ainda ia revelar as fotos. Então Maria começou a brigar com a mãe. 

Ela caiu no lago e não sabia nadar. 

 

e12: Maria percebeu que a câmera era mal assombrada! 

e4: Maria resolver tocar fogo na câmara. Maria teve a ideia de fazer fogo com os homens 

da caverna.  

 

e16: Vendo que a câmera era mal assombrada, Maria resolveu doar para uma Instituição e 

comprar outra. Mas passou um assaltante e levou esta câmera. 

e7: Só que Maria conhecia os marginais e consegui pegar a câmera novamente. E no final o 

que Maria resolveu foi que ela desistiu do concurso de modelo.  

 

 

16.3. Análise geral do exercício 

 

Este exercício propiciou um clima de descontração e foi muito apreciado pelos 

estudantes das Oficinas G1 e G2 por ser uma atividade que trouxe componentes lúdicos 
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como a escolha do brinquedo; o jogo de passar a bola; a contação de história. 

A competência Flexibilidade foi incentivada com a emissão de ideias diferentes 

surgidas a partir da observação de um mesmo objeto: um boneco, na Oficina G1 e uma 

câmera fotográfica de brinquedo na Oficina G2. Isso que permitiu que cada participante 

explorasse diversas possibilidades na resolução de uma situação problema, ou seja, 

completasse a frase que recebeu adicionando um conteúdo novo a partir de visão pessoal do 

enredo que se construía. 

A Originalidade foi estimulada, pois no campo livre e fecundo da imaginação, é 

permitido e desejável emitir respostas que fujam ao padrão. Dois exemplos de respostas 

originais propostas pelos estudantes foram: 

 Quando Benedito, um menino que não sabia nadar, caiu no rio escapou: “Correndo 

por cima da água.”  (Oficina G1) 

 Quando Maria brigou por causa das fotos com a mãe que caiu no lago, percebeu 

que: “A câmera era mal assombrada!”  (Oficina G2) 

 

O humor é uma característica criativa que não está entre as 13 competências 

avaliadas por Torrance em seu Teste Figurativo de Criatividade, explorado nesta Tese. 

Contudo, o humor aparece como componente da personalidade em estudos que pessoas 

criativas se autodescrevem, e também como uma característica de professores criativos. 

Neste exercício o humor esteve presente no clima da atividade grupal, entremeada de risadas 

e também como fio condutor das histórias, que exploraram o inusitado em cada situação.  

 

Este exercício também explora a habilidade de dar continuidade a uma ideia. Nesse 

sentido percebeu-se que os estudantes da Oficina G1 apresentaram um texto com sentenças 

mais encadeadas, ou seja, acrescentando conteúdos novos a partir daquilo que está posto. Na 

Oficina G2, percebeu-se que alguns estudantes continuaram a história sem utilizar a ideia 

anterior, como posto no exemplo das frases 1 e 2 transcritas a seguir: 

Frase 1: “Maria resolver tocar fogo na câmara. Maria teve a ideia de fazer fogo com os 

homens da caverna.” 

Frase 2: “Vendo que a câmera era mal assombrada, Maria resolveu doar para uma 

Instituição e comprar outra.” 
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17. USO DE METÁFORAS: CONSTRUÇÃO DE UM POEMA 

 

Este exercício, descrito no Apêndice C, é um dos quatro que utilizou elementos de 

expressão artística para o desenvolvimento da criatividade. Para isso, lançou mão da poesia, 

como forma de incentivar o uso de metáforas e explorar a Flexibilidade e Originalidade dos 

estudantes. Utilizou-se a construção grupal do texto a partir de frases individuais, com um 

esforço coletivo de ordenamento de ideias.  

A primeira etapa da atividade consistiu em relembrar versos e parlendas que os 

estudantes sabiam de cor, a fim de acessar memórias e despertar a imaginação. 

Em seguida foi realizado um exercício com rimas. A partir de uma quadra 

consagrada da literatura brasileira, os participantes recriavam um verso complementar. O 

texto utilizado foi: 

Minha Terra tem Palmeiras 

Onde canta o sabiá. 

As aves que aqui gorjeiam 

Não gorjeiam como lá 

(Gonçalves Dias, Canção do Exílio) 

Depois cada estudante recebeu papel e caneta e individualmente escreveu uma frase 

com um tema proposto. Na etapa final do exercício as frases foram expostas no chão e 

ordenadas pelo grupo de forma a constituírem um único texto. O tema sugerido foi 

“Criatividade” e o estilo de redação “versos livres”. O grupo também decidiu o título que foi 

dado à produção textual. 

17.1. Resultados para a OFICINA G1 

 

Após relembrar versinhos e parlendas os estudantes da Oficina G1, realizaram o 

exercício de rimas completando os versos: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá”.  

Foram produzidos os textos a seguir:  

E1: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ O som forte ecoa nas roseiras/ 

Perfumes estão soltos no ar.” 

E2: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ As águas que flutuam lá/ Não chegam 

cá.” 
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E3: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Trabalhar de forma árdua e 

destacada/ Para deixar sua marca por onde passar.” 

E5: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ O sol já vem raiando/ Já me ponho a 

trabalhar”  

E6: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Moro na Meruoca/ E conto as horas 

para ir pra lá” 

E7: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Tem o canto da natureza/ Tem sertão, 

tem rio, tem mar/ Tem beleza de todo jeito/ Nem precisa procurar/ É só olhar pela janela/ 

Caindo do céu ela está.” 

E8: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Mas pelo fato de ser faceira/ Benedito 

mandou matar.” 

E9: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/Começou a malhar ontem/ Pra as 

canelas engrossar.” 

E10: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Os homens que aqui passeiam/ Não 

querem mais voltar.” 

E12: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Sigo o sistema educacional imposto/ 

Porque aqui não posso mudar.”  

Depois cada um foi estimulado a escrever uma frase com o tema “criatividade” para 

a construção de um poema coletivo. Foram escritas as seguintes frases:  

E7: Criatividade é libertar a parte de você que a sociedade tentou oprimir. 

E2: Produzir, criar, solucionar, aprender a lidar, leva a criar. 

E10: Criatividade é uma arte e uma oportunidade de inovar. 

E6: Criatividade é tudo. 

E1: Que o sol brilhe enquanto for amor e que continue se passageiro for.  

E8: Criatividade devia ser sinônimo de mudança. 

E9:Criatividade é a capacidade de se adaptar as necessidades impostas pela vida. 
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E5: Com a criatividade desenvolvemos métodos próprios de repassar conhecimento, 

resolver questões e ilustrar. 

E12: Lutar para transformar requer criatividade. 

E3: Trabalhar de forma árdua e destacada para deixar sua marca por onde passar.  

Após a leitura e reordenamento das frases em grupo, surgiu o seguinte texto:  

EU CRIATIVO 

Criatividade é libertar 

 A parte de você 

Que a sociedade tentou oprimir. 

É produzir, criar, solucionar. 

Aprender a lidar, 

Leva a criar. 

Lutar para transformar 

Requer criatividade. 

Trabalhar de forma árdua e destacada 

Para deixar sua marca 

 Por onde passar. 

Desenvolver métodos próprios 

De repassar conhecimento, 

Resolver questões, 

Ilustrar. 

Criatividade é uma arte 

E uma oportunidade de inovar. 

É a capacidade de se adaptar 

As necessidades impostas pela vida. 

Criatividade devia ser 

Sinônimo de mudança. 

Que o sol brilhe enquanto for amor 

E que continue se passageiro for. 

Criatividade é tudo. 
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17.2. Resultados para OFICINA G2 

 

Iniciou-se o exercício relembrando versos, quadrinhas, parlendas junto com os 

participantes e em seguida foi realizado um exercício com rimas. Os estudantes 

completaram os versos: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá...” 

Nem todos os participantes aceitaram a criar nesta primeira etapa. Surgiram, então, 

os seguintes versos: 

 “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Estou me divertindo aqui/ E não quero 

voltar para lá”. 

“Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Eu quero ficar aqui/ Porque aqui é melhor 

que lá”. 

“Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Esta Dinâmica é difícil/ E eu não quero 

mais brincar”. 

“Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Não quero desistir/ Eu vou continuar.” 

“Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/Quando é tarde, chega à noite,/ Vou para 

cama me deitar”. 

“Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Isso é tão bom/ Quanto amar”. 

“Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá/ Acho que isso já deu,/ vamos mudar”. 

“Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá /Minha amada é tão bonita/ Quanto a flor 

do maracujá”. 

Após a atividade com rimas, os participantes escreveram uma frase poética com o 

tema criatividade. Foram listadas as seguintes frases:  

e4:  Todo ser que é Criativo promove um novo para a vida. 

e5: Meu pequeno amor se tornou um anjo. 

e6:  Olhe ao seu redor e não pense no óbvio. Inverte. Seja você mesmo. 

e7: Criatividade é fazer uma ideia tornar-se real. 
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e8: Criatividade é florescer a cada novo dia, inovando, até mesmo de forma que nem 

imaginaria. 

e9: Criatividade é o que busco para driblar as mudanças da vida. 

e10: A Criatividade é bem complexa que fico perplexa, tem que imaginar bem para poder 

criar e inovar. Mas se for com amor, fica como a flor que desabrocha naturalmente e se torna 

simples para a mente. 

e 11: Arte de criar o novo e reinventar o antigo. 

e12: Criatividade a palavra já diz, é criar uma atividade de forma intensa, dinâmica ou feliz, 

mas que ao final de tudo seja você, o que importa mesmo é aprender, você pode rir ou 

chorar, te gerar alguma emoção, bonito mesmo é se dedicar, usar a tua imaginação. 

e13: Criatividade é superação dos limites, superação do comum, difícil arte de se alcançar. 

e14: Criar muitas vezes faz rir, outras chorar, só depende da criatividade do olhar. 

e15: A vida é mar ressecado cabe a nós escolher a âncora que nos fixa e o leme que nos 

guia. 

e16: Criatividade é juntar várias características em um algo, tornando-o harmonioso, 

coerente e belo aos olhos de quem cria. 

e17: Criatividade é a arte de transformar, criar e aprimorar coisas. 

e18: Criatividade é uma habilidade que cada ser procura despertar. 

 Após a escrita os participantes ordenaram as frases, compondo um poema coletivo.  

O resultado está a seguir. 

A UNIÃO CRIA O TEXTO 

Criatividade é florescer 

A cada novo dia, 

Inovando, até mesmo de forma 

 Que nem imaginaria. 

É uma habilidade 

 Que cada ser procura despertar. 
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É superação dos limites,  

Superação do comum, 

Difícil arte de se alcançar. 

Criatividade é a arte 

 De criar o novo 

E reinventar o antigo. 

Fazer uma ideia tornar-se real. 

É a arte de transformar,  

Criar e aprimorar coisas. 

Criar muitas vezes faz rir, 

 Outras chorar. 

Só depende 

Da criatividade do olhar. 

Olhe ao seu redor 

 E não pense no óbvio. 

Inverta. 

 Seja você mesmo. 

Criatividade 

 A palavra já diz, 

É criar uma atividade  

De forma intensa, 

Dinâmica ou feliz. 

Mas que ao final 

 De tudo seja você, 

O que importa mesmo 

 É aprender. 

Você pode rir ou chorar, 

Se gerar alguma emoção. 

Bonito mesmo é se dedicar, 

 Usar a tua imaginação. 

A Criatividade 

 É bem complexa 

Que fico perplexa.  

Tem que imaginar bem 

Para poder criar  

E inovar. 
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É juntar várias características 

Em um algo 

 Tornando-o harmonioso. 

Coerente e belo 

 Aos olhos de quem cria. 

Mas se for com amor, 

Fica como a flor 

Que desabrocha naturalmente 

E se torna simples para a mente. 

Criatividade 

É o que busco 

 Para driblar as mudanças da vida. 

A vida é mar ressecado 

Cabe a nós escolher 

 A âncora que nos fixa 

E o leme que nos guia. 

Todo ser 

 Que é Criativo 

Promove um novo 

 Para a vida. 

 

17.3. Análise geral do exercício 

 

O exercício trabalhou de maneira complexa várias habilidades criativas. Os 

estudantes das Oficinas G1 e da Oficina G2 mostraram-se tímidos ao inicio do exercício. A 

proposta de criar um texto, ainda que de modo lúdico e sem exigências léxicas ou estéticas 

parece ter ocasionado certa tensão. 

Isso ficou mais aparente na Oficina G2, pois alguns estudantes não se 

disponibilizaram a participar da etapa de criação de rimas e outros manifestaram incomodo 

no próprio exercício como se vê nas falas: “Esta Dinâmica é difícil/ E eu não quero mais 

brincar”; “Acho que isso já deu,/ Vamos mudar”.  

Salienta-se que os estudantes da Oficina G1, bolsistas de Iniciação Científica, são 

mais cobrados em relação à produção de textos, o pode ter influenciado na motivação para 

participação na atividade, ainda que se considerassem pouco habilitados para tarefa. 
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Nas duas oficinas, observou-se indivíduos com maior e menor habilidade expressiva, 

que obtiveram mais e menos êxito na composição textual e no uso de comparações. As 

frases abaixo se destacam por traduzirem ideias mais originais e expressar emoção: 

 “Criatividade é libertar a parte de você que a sociedade tentou oprimir.” 

 “Lutar para transformar requer criatividade.” 

 “Criatividade é florescer a cada novo dia, inovando, até mesmo de forma que nem 

imaginaria.” 

 “Criar muitas vezes faz rir, outras chorar, só depende da criatividade do olhar.” 

 “Criatividade é superação dos limites, superação do comum, difícil arte de se 

alcançar.” 

De forma geral as metáforas, figuras de linguagem muito usadas nos textos 

poéticos, foram pouco exploradas pelos estudantes nas duas Oficinas. Contudo pode-se dizer 

que os participantes manifestaram contentamento diante dos textos coletivos produzidos, 

pois conseguiram expressar com fidelidade suas ideias e algumas emoções em relação ao 

tema proposto. A reordenação das frases possibilitou a construção, através de fragmentos 

independentes, um texto com certa unidade, que pode servir de estímulo à produção criativa. 

18. SINÉTICA: UM OLHAR DIFERENTE 

 

Este exercício, descrito no Apêndice C, propõe solucionar um problema usando uma 

analogia. O sujeito se imagina no lugar do objeto/situação/processo que está sendo 

trabalhado, objetivando visualizar novas perspectivas. Dessa forma são estimuladas o 

desenvolvimento de várias competências como Flexibilidade, Fantasia, o dinamismo das 

ideias (Movimento), Uso do Contexto, entre outras.  

O exercício se inicia com uma roda de conversa, onde os participantes discutem e 

elegem um tema dentro do contexto grupal para ser trabalhado através de analogia. Em 

seguida a temática é abordada sobre essa nova perspectiva. Ao final são emitidas respostas à 

situação problema baseadas naquelas que surgiram na analogia. 

 

18.1. Resultados para OFICINA G1 

 O tema foi escolhido pelos estudantes da Oficina G1 foi: “Produção de artigos 

científicos”. A questão proposta foi: “Com que se parece um aluno de Iniciação Científica 

que precisa fazer um artigo cientifico?” 
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A partir daí surgiram as analogias enumeradas a seguir. 

“Um estudante que precisa produzir um artigo cientifico se parece com...” 

 Um cozinheiro; 

 Um animal procurando a caça; 

 Uma criança aprendendo a andar; 

 Um pedreiro; 

 Um pescador indo pescar; 

 Um pai ensinando o filho; 

 Um jogador de futebol procurando a bola; 

 Partidos políticos discutindo 

Após as sugestões dos estudantes a analogia escolhida pelo grupo foi: “Uma criança 

aprendendo a andar”.  

Em seguida essa imagem foi complementada com a questão: “Como é uma criança 

aprendendo a andar?” As respostas foram:  

 Ela no inicio tem medo; precisa de estímulos; é curiosa; começa a dar um 

passo e cai; começa de repente. 

 Gera felicidade; faz parte de um ciclo. 

 É um processo. 

 Ela insiste até conseguir. 

 É gratificante. 

 Quando aprende vai com tudo. 

 É cansativo. 

 

A partir desses enunciados o exercício prossegue com a questão: “O que se faz para 

auxiliar uma criança que está aprendendo a andar?”, que obteve as seguintes respostas: 

 Ensinar (mostrar como se faz). 

 Apoiar (dar a mão). 

 Dar tempo. 

 Ter paciência. 

 Cuidar (para não cair, se cair levantar). 

 Estimular (chamando, com gestos). 
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Na última parte do exercício, após realizar essas associações, os estudante refletiram 

sobre o problema sugerido inicialmente “Produção de artigos científicos” e elaboraram 

soluções para questão. Foram sugeridos: 

 

 Ter acesso a bons materiais (livros). 

 Sentar junto ao orientador para estudar. 

 Ter Orientação. 

 Ver o orientador como exemplo a ser seguido. 

 O orientador ensinar técnicas. 

 Conversar com estudantes mais experientes. 

 Estímulo do orientador (incentivar, acreditar no seu potencial). 

 Ter tempo para desenvolver o trabalho. 

 

 

 

18.2. Resultados para OFICINA G2 

 Esta atividade consistiu em resolver uma questão problema baseada em uma 

analogia. O tema foi escolhido pelos estudantes da Oficina G2 foi: “Como incentivar o 

melhor desempenho acadêmico”. A questão proposta foi: “Com que se parece um 

acadêmico da UVA?”  

Os resultados foram as seguintes analogias abaixo: 

“Um estudante da UVA se parece com...” 

 Um escravo. 

 Um desocupado. 

 Um peão. 

 Um zumbi. 

 Uma lesma. 

 Um burro de carga. 

 Um bobo da corte. 

 Um doido. 

 O futuro do país. 
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 Um maratonista. 

O grupo escolheu a analogia “Um maratonista”. Essa imagem foi complementada 

com a questão: “Como é um maratonista?”. As respostas foram as que se seguem: 

 Disciplinado 

 Dedicado 

 Focado 

 Persistente 

 Competente 

 Sofredor 

 Cansado 

 Tenso 

 Nervoso 

 Pressionado 

 Forte 

 Apreensivo 

 Motivado 

 Vencedor 

 Guerreiro 

 

A partir dessa descrição o exercício prossegue com a questão: “O que se faz para 

melhorar o desempenho de um maratonista?”, que obteve as seguintes respostas: 

 Treinar 

 Descansar 

 Ter lazer 

 Reconhecer suas potencialidades e limites 

 Incentivar a superar limites 

 Reconhecimento 

 

Na última parte do exercício, após realizar as associações, os estudante refletiram 

sobre o problema sugerido inicialmente “Como incentivar o melhor desempenho 

acadêmico” e elaboraram soluções para questão. Foram sugeridos: 

 Estudar, Participar de grupos, Fazer extensão; Leituras; Pesquisar; Produzir; 

Estagiar; Usar laboratórios.  
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 Ter mais tempo livre; Carga horária mais flexível. 

 Acesso a equipamentos culturais; eventos; atividades extracurriculares. 

 Melhorar Avaliações e Práticas; Desenvolver o senso crítico através de debates; 

Leitura; Momentos mais dinâmicos; Seminários; Acompanhamento Psicológico. 

 Premiações; Bolsas; Desafios. 

 Participar de movimentos estudantis; Participar de eventos acadêmicos. 

 

18.3. Análise geral do exercício 

Verificou-se que os estudantes da Oficina G1 e da Oficina G2 participaram 

animadamente do exercício, que alcançou seus objetivos ao propor soluções para questões 

uma partir de uma analogia. Nos dois grupos foi mantida a atenção e o interesse até o fim da 

atividade, uma vez que estavam sendo discutidos temas escolhidos por eles, pertinentes ao 

contexto vivenciado e motivo de inquietação dos estudantes. 

A possibilidade de enxergar uma situação de forma diferente a partir de uma imagem 

criada (analogia) foi assimilada com facilidade nos dois grupos e qualquer exemplo sugerido 

poderia ter sido explorado com sucesso. 

Na Oficina G1, a analogia feita mostrou o bolsista de Iniciação Científica como 

“uma criança aprendendo a andar”. Isso pode indicar que os estudantes desse grupo tem uma 

percepção de si que remete: ao paradoxo insegurança/ousadia por serem jovens aprendizes; 

ao desejo de “caminhar”, avançar em relação aos seus objetivos; ao desejo de proteção por 

parte dos orientadores.  

Na Oficina G2, a analogia feita mostrou o estudante da UVA como “um 

maratonista”. Isso é sugestivo que os estudantes desse grupo tem uma percepção de si que 

remete: a ideia de fortaleza; ao reconhecimento uma sobrecarga de trabalho e emocional que 

gera cansaço, angústia e desconforto, ao desejo de superação dos desafios, a necessidade de 

apoio. 

Ao final da atividade pode-se dizer que as soluções encontradas pareceram 

pertinentes e passíveis de serem executadas. Exercícios dessa natureza, portanto, podem se 

configurar em interessantes ferramentas no processo ensino-aprendizagem. 

 

 

19. A CAIXA PRETA 
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Este exercício, descrito no Apêndice III, tem entre seus objetivos o desenvolvimento 

de habilidades analíticas ligadas à observação de uma situação problema. A competência 

elaboração também é estimulada na medida em que uma ideia inicial vai sendo acrescida de 

detalhes a partir de investigações diversas.  

A atividade consiste basicamente em: passar aos estudantes sentados em círculo, uma 

caixa preta lacrada (Apêndice VII-Registro Fotográfico). Cada participante manipula por 

alguns minutos a caixa e ao final deve sugerir o que ela contém.  

 

19.1. Resultados para OFICINA G1 

 

O exercício iniciou com uma explicação básica e observação da caixa por cada um 

dos participantes. Os estudantes deram as seguintes repostas para a pergunta: “Qual o 

conteúdo da caixa preta? 

 E6: Uma chave 

 E7: Um tambor com duas baquetas associadas 

 E5: Uma bolinha, uma chave ou bijouteria, uma pedra 

 E8: Um chaveiro 

 E10: Um chaveiro e duas chaves 

 E2: Um chaveiro e uma moeda 

 E12: Um chaveiro 

 E4: Um chaveiro e uma chave 

 E9: Uma corrente, uma argola, uma pedra 

 

Em seguida discutiu-se como cada um chegou à conclusão sobre o conteúdo da 

caixa. Algumas falas foram: 

 E6: Pelo som metálico produzido ao agitar. 

 E7: Pelo som parece que há dois objetos: um maior e outro menor. Também 

percebi que o peso era diferente. 

 E5: Pelo som e também ao movimentar mais rápido e mais lentamente. Tem 

um som metálico, há mais de um objeto, eles têm peso diferente, se 

movimentam de forma diferente. 

 E8: Pelo som e peso. Há coisas que se chocam quando movimentamos. 
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 E10: Pelo som e peso. Quando gira a caixa um dos objetos se movimenta 

diferente como uma bola, ou coisa esférica. 

 E2: Pelo barulho, atrito, peso. Algo fica no centro quando se movimenta. 

 E12: Há um material que desliza, é redondo. Mas algo está ligando. 

 E4: Pelo som, parece uma chave. 

 E9: Pelo som há um objeto metálico que pode ser uma corrente. Há uma coisa 

maciça, mas que não é redonda pelo tempo que leva para se deslocar. Deduzi 

que pode ser uma pedra pois todo mundo já colocou uma pedra em uma 

caixa. 

 

O exercício é finalizado dando-se destaques aos diferentes processos que foram 

utilizados na apreensão da questão proposta. 

 

 

 

19.2. Resultados para OFICINA G2 

 

 O exercício se inicia passando uma caixa preta lacrada com um objeto dentro aos 

estudantes que tem oportunidade de tocar e manipular durante algum tempo. 

As respostas à questão “Qual o conteúdo da caixa preta? Foram as seguintes:  

 e1: Um chaveiro 

 e2: Um chaveiro 

 e3: Uma chave e um cadeado 

 e4: Uma bola de ferro e uma rosca de parafuso 

 e5: Um chaveiro 

 e6: Um chaveiro 

 e7: Um parafuso e outro material de madeira. 

 e8: Algo de madeira, um anel, uma moeda. 

 e9: Um colar com pingente de bola 

 e10: Uma chave e  um cadeado 

 e11: Uma chave e uma pulseira de bolinha 

 e12: Uma bola de gude, um cadeado, e uma chave 

 e13: Um Chaveiro 

 e14: Uma bola, uma chave , areia 
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 e15: Um chaveiro 

 e17: Uma chupeta, Um dado com chaveiro 

 e18: Uma bola de ferro e outra bola pequena; Bolas com tamanhos diferentes.  

 

Em seguida discutiu-se como cada um chegou à conclusão sobre o conteúdo da 

caixa. Algumas falas foram: 

 e4 relatou que há na caixa algo pequeno que desce mais rápido, portanto deve ter um 

objeto mais leve e outra pesado. E quando esses dois objetos se chocam, dá para 

ouvir um som metálico.  

 e17 sugeriu algum material esférico devido ao movimento. Tentou com o tato pegar 

a parte mais fina da caixa, relatou que quando coloca a mão na parte inferior da caixa 

dar para sentir algo mais pesado no fundo.  

 e8 discorda que seja algo esférico, visto que relata que o objeto não desce tão rápido. 

Portanto acredito que a moeda, quando encostada à madeira desce com mais 

dificuldade, que foi o que sentiu ao mexer na caixa.  

 e12 sugeriu que o objeto é um cadeado, porque tem um peso e tem som metálico.  

 e14: Ao rodar a caixa, percebeu um movimento e um som como o da areia. Uma 

granulação diferente, algo fino.  

 e15: acredita ser um chaveiro, visto que o chaveiro está ligado a chave, então durante 

o movimento da caixa os dois se chocam, por isso o som metálico.  

 e1: Usou a sugestões de todos os participantes para justificar a sua, pois acredita ser 

um chaveiro, já que a corrente daria a ideia da areia e a chave daria o som metálico.  

 

 

19.3. Análise geral do exercício 

 

O exercício produziu uma discussão interessante nos dois grupos sobre o processo de 

apreensão de uma realidade/situação/problema.  

Os resultados foram semelhantes na Oficina G1 e G2. 

Os estudantes da Oficina G1 indicaram a presença de um, dois e três objetos dentro 

da caixa preta. Foram capazes de sugerir sua forma (um deles é circular) e material de que é 

feito (pelo menos um é metálico) a partir da analise de três elementos: peso, som produzido, 
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forma de deslizar ao movimento da caixa. 

Destacou-se a análise do estudante E9 que utilizou além dos citados, outro processo 

de apreensão do conteúdo da caixa que foi a comparação com experiências vividas, expressa 

na frase: “Deduzi que pode ser uma pedra pois todo mundo já colocou uma pedra em uma 

caixa”. 

Na Oficina G2 os estudantes apontaram a existência de um, dois e três objetos na 

caixa preta. Eles também foram capazes de sugerir a forma e material de que o objeto seria 

feito, com algumas divergências, como se pode perceber nas falas: “Discordo que seja algo 

esférico, pois o objeto não desce tão rápido”; “Ao rodar a caixa, percebi um movimento e 

um som como de areia. Uma granulação diferente, algo fino”. 

 

Destacou-se a análise do indivíduo e17 que utilizou além dos citados, outro processo 

de apreensão do conteúdo da caixa que foi explorar a superfície da caixa buscando encontrar 

uma superfície mais frágil e sensível ao tato. “Tentei com o tato pegar a parte mais fina da 

caixa. Quando coloco a mão na parte inferior da caixa dá para sentir algo mais pesado no 

fundo.”  

 Nas duas Oficinas percebeu-se que a discussão acrescentou mais detalhes à ideia 

original, com as falas dos estudantes complementando e ampliando a visão da situação 

problema como podemos ver na comparação das respostas 1 e 2; 3 e 4, transcritas abaixo. 

Pergunta: “Como você chegou a conclusão sobre o conteúdo da caixa?¨” 

Resposta 1: “Pelo som e peso. Há coisas que se chocam quando movimentamos” (E8; 

Oficina G1) 

Resposta 2: “Pelo som e também ao movimentar mais rápido e mais lentamente. Tem um 

som metálico, há mais de um objeto, eles têm peso diferente, se movimentam de forma 

diferente.” (E5, Oficina G1) 

Resposta 3: “Porque tem um peso e tem som metálico” (e12, Oficina G2) 

Resposta 4: “Há na caixa algo pequeno que desce mais rápido, portanto deve ter um objeto 

mais leve e outro mais pesado. E quando esses dois objetos se chocam, dá para ouvir um 

som metálico” (e4, Oficina G2) 

 O exercício, portanto, alcançou resultado positivo no sentido de que os estudantes 

conseguiram realizar a tarefa proposta. Essa atividade pode ser explorada em diversos 
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contextos produzindo discussões ricas e desenvolvendo habilidades de observação, 

elaboração e resolução de problemas. 

 Salienta-se que ao final do exercício a caixa preta permaneceu lacrada, mantendo 

seu conteúdo incógnito, o que alimentou a curiosidade dos estudantes. A caixa preta, 

portanto, permanece como uma metáfora do conhecimento, cuja exploração e investigação 

não se esgota, sempre suscitando possibilidades de novas descobertas.  
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20. USO DIVERSO DE CAIXAS DE PAPELÃO 

 

Este exercício, descrito no Apêndice C, objetiva basicamente, estimular a Fluência, e 

Originalidade através da observação de um objeto genérico e proposição de usos para este 

objeto.  

Sua execução consiste na escolha de caixas de papelão de tamanho e formato 

diferentes (cobertas com papel madeira) pelos os participantes. A seguir, cada um deve 

escrever uma lista de possíveis usos para a caixa escolhida. Ao final o grupo elege o uso 

considerado mais original.   

 

20.1. Resultado para a OFICINA G1 

Os estudantes escolheram as caixas de papelão e a partir de sua observação 

propuseram alguns usos para elas. Os estudantes E2 e E3; E10 e E11 compartilharam a 

mesma caixa. Os resultados foram descritos no Quadro 30. 

QUADRO 30. Respostas ao Exercício “Uso diverso de caixas de papelão”, Oficina G1, Sobral, Ceará, 

Brasil, 2015. 

CÓDIGO USOS DIVERSOS PARA CAIXAS DE PAPELÃO 

E2 e E3 Guarda roupas de boneca; vaso de flores, caixa de presentes; colocar uma lâmpada e fazer um 

abajur, porta trecos. 

E4 Porta cartão; personalizar e usar como enfeite; caixa de medicamentos, tabuleiro de Dama. 

E5 Apoio para celular; guardar isca para insetos; placa; apoio para rifle; instrumento de 

percussão. 

E6 Porta disco; caixa de presente; porta guardanapo; porta CD; peso para porta. 

E7 Porta moedas; para guardar lápis de cor; colocar insetos; colocar pedras; guardar cartas de 

baralho; guardar figurinhas; embalagens para presente. 

E8 Guardar óculos; guardar brinquedos do Benedito; peso de porta. 

E9 Dado; peça de montar e desmontar (brinquedo); enfeite; modelo pra desenho, planificado seria 

uma amarelinha (brincadeira para crianças); cofre; jogar “bola”. 

E10 e E11 Jogo pedagógico, guardar material escolar.  

E12 Carrinho; corpo de uma boneca; base para algo; ônibus de brinquedo; guardar havaianas, 

garagem para o carro do Power Rangers. 

Depois o grupo elegeu quais foram às utilidades mais originais a caixa de papelão: 

Apoio para rifle (E5) e peso para porta (E6).  
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20.2. Resultado para a OFICINA G2 

Os estudantes escolheram as caixas de papelão e a partir de sua observação 

propuseram alguns usos para elas. Suas respostas encontram-se descritas no Quadro 31. 

QUADRO 31. Respostas ao Exercício “Uso diverso de caixas de papelão”, Oficina G2, Sobral, 

Ceará, Brasil, 2015. 

CÓDIGO USOS DIVERSOS PARA CAIXA DE PAPELÃO 

e 1 Maquete; brinquedo; apoio para objetos; guardar cartas; porta réguas; guardar fios, cabos e 

carregadores; guardar blocos de notas; guardar pequenos objetos; guardar doces. 

e2 Casa de hamster; baú; plantar mudas; embalagem de presente; armário; prateleira; estojo de 

maquiagem; objeto de decoração; peso de papel; caixa de correio; lixeiro; lancheira. 

e 3 Porta lenço; telas de amianto; porta de papel de filtro 

e 4 Guardar Objetos; dividir em duas caixas; fazer brinquedo; dar de presente; decorar. 

e 5 Colocar vidro de perfume; guardar canetas, lápis, borracha e afins; colocar celular; organizar 

remédios; guardar colares, brincos e pulseiras; guardar meu carregador; organizar os pen-

drives; colocar os pincéis de maquiagem. 

e 6 Suporte para mouse; peça para compor maquete; desenhar; caixa para guardar bloquinhos; 

bloco didático; caixinha de lembranças. 

e 7 Porta joias; caixa para presentes; guardar linha; guardar materiais de unhas; porta lápis; guardar 

cartões. 

e 8 Jogar dado; guardar bijuteria; porta canetas; caixa de presente; guardar brinquedos; colocar 

xícara dentro; colocar lenço. 

e9 Colocar o notebook sobre a caixa, guardar variedades; presente; uso de plantas; brincar com ela 

de peteca, colocar lixo; apoiar vaso de plantas. 

e 10 Guardar lápis, canetas, pincéis; maquiagem; porte escova de dente e pasta; perfume ou 

hidratante; biscoitos; luvas ou mascaras; medicamentos; sabonete em barra, cofre.  

e 11 Guardar canetas, lápis; usar como porta moedas; usar como porta brincos, colar, pulseira; usar 

como jarro para flores; usar como instrumento para gerar um tipo de som. 

e 12 Guardar objetos; suporte para algum objeto; decoração; cofre; vaso para flor; embalar presente. 

e 13 Dado; dar de presente; colocar temperos; cofre; molduras; guardar cabos. 

e 14 Colocar macarrão; guardar lápis, perfumes; usar como chocalho; elevação de objetos; corredor 

para hamster; luminária; copo; preparar Drinks. 

e 15 Estojo, guardar macarrão; embalagem para presente; peça do Jenga; apagador; suporte para 

sabão.  

e 17 Guarda Joias; brincar de geladeira; suporte para celular; mesa para jogar baralho; guardar 

biscoito; transformar em prédio; cofre; colocar um presente; enfeite de centro de mesa; leque; 

usar para batuque. 

e 18 Guardar uma sandália; colocar vários batons; porta carregador; usar como brinquedo; decorar e 

usar como enfeite; usar como suporte para apoiar algo; porta prancha de cabelo. 

Em seguida foram escolhidos quais foram às utilidades mais originais: Fazer Drink 

(e14) e Casa do Hamster (e2).  
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20.3. Análise geral do exercício 

Este exercício, a exemplo de outros semelhantes, envolve a enumeração de usos para 

uma caixa de papelão. Neste caso, optou-se por utilizar uma caixa real para cada estudante, o 

que permitiu uma exploração tátil individual, somada a possibilidade de escolha do formato 

para potencializar a Fluência. 

Os estudantes da Oficina G1 tiveram um desempenho ligeiramente inferior aos da 

Oficina G2, quando comparado o número de usos citados em média pelos dois grupos. Na 

Oficina G1 esse valor foi 4, enquanto que na Oficina G2 o valor obtido foi 7. 

Os estudantes das duas Oficinas foram hábeis em enumerar usos originais para as 

caixas de papelão. Destacou-se o indivíduo E9 na Oficina G1, que propôs planificar a caixa 

e construir um jogo infantil. Excluindo-se os usos relacionados a “guardar algo”, foram 

citados como possíveis usos criativos: 

 Vaso de flores/ plantar mudas 

 Luminária  

 Apoio para rifle 

 Instrumento de percussão/chocalho/batuque 

 Brinquedo (Garagem para carro, corpo de boneca, tabuleiro de jogo, “bola”, 

“peteca”) 

 Maquete 

 Casa para Hamster 

 Coqueteleira  

Salienta-se que como a atividade não se repetiu, não se aferiu evolução no número de 

ideias surgidas. O observado, portanto foi o uso da imaginação na produção de respostas 

mais originais pelos estudantes. 
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21. MODELAGEM CRIATIVA: MEXENDO NA PANELA 

 

Este exercício, descrito no Apêndice III e apresentado em imagens do Apêndice IV, 

foi segundo entre os quatro que utilizou elementos de expressão artística para o 

desenvolvimento da criatividade. Para isso, utilizou-se a modelagem, como forma de 

incentivar trabalhar habilidades cognitivas e expressivas.  Utilizou-se como material básico 

a massa de modelar, por possuir plasticidade adequada, colorido atraente, facilidade de 

manipulação e baixo custo. Este material simples e lúdico pode estimular a imaginação e 

fantasia dos participantes, na medida em que o reconecta com memórias do universo 

infantil.  

O exercício consistiu em duas etapas. Na primeira foi distribuída uma porção de 

massa de modelar para os participantes e solicitado que modelassem uma forma específica: 

uma panela. Na segunda etapa é dada uma outra consígnea: utilizar a forma anterior 

modelada para produzir um segundo objeto, sendo que este deve estar relacionado a futura 

profissão dos estudantes.  

 

21.1. Resultados para OFICINA G1 

No início do exercício foram colocadas musicas infantis para tocar, como som 

ambiente. Foi dado a cada estudante um pedaço da massa de modelar. Cada um escolheu de 

uma cor diferente e começaram a modelar, a sua maneira, uma panela.  

Alguns detalhes sobre o processo de modelagem foram registrados:  

 E7 foi bastante detalhista (sua panela possuía tampa com detalhes, alças e colher), 

delicado, possuía uma habilidade manual bem perceptível;  

 E2 fez de maneira rápida seu trabalho e passou a ajudar o colega do lado (E3); 

 E5 fez um caldeirão com detalhes (alça, tampa e pés); 

 E6 foi ágil e fez um utensílio diferente: uma cuscuzeira; 

 E8 fez uma panela retangular; 

 E9 fez um trabalho simples e rápido (foi o primeiro a entregar); 

 E4 teve bastante dificuldade, tentou refazer várias vezes e foi o último a concluir. 

 

Ao final desta etapa, as “panelas” foram expostas para que participante apreciassem 
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o trabalho.  

Na segunda parte do exercício os estudantes modificaram a “panela”, sem alterar 

contudo, sua forma básica, obtendo como resultado um objeto relacionado a sua futura 

profissão.  

Nesse processo de criação ficam evidentes os mesmos detalhes da primeira parte do 

exercício: a delicadeza do E7 e E5, a dificuldade de E4. 

O resultado foi à produção dos seguintes objetos (Apêndice IV- Imagens dos 

exercícios): 

 E9: Bico de Bunsen e tela de Amianto (Laboratório de Química) 

 E6: Estetoscópio 

 E10: Recipiente para utilizar “Banho Maria” (Laboratório de Química) 

 E8: Chocadeira com ovos 

 E5: Fogão e recipiente para esterilizar instrumentos com tampa (Laboratório 

de Biologia) 

 E7: Aquecedor e recipiente para manipulação de materiais (Laboratório de 

Biologia) 

 E11: Seringa e recipiente para coleta de sangue 

 E2: Betoneira (misturar cimento e concreto) 

 E3: Carrinho de mão, tijolo e computador 

 E12: estudante e professor em torno da panela (Aula de campo em um 

Assentamento de terra) 

  E4: Caixa de medicamentos 

  

 

21.2. Resultados para OFICINA G2 

 

O exercício se iniciou com cada estudantes recebendo uma porção de massa de 

modelar da cor de sua preferência. A partir daí começou-se a modelar uma panela, ao som 

de música de fundo. 

Alguns detalhes sobre o processo de modelagem foram registrados: 
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 e10 e e7 usaram a mesa para fazer uma base. 

 e16 preferiu ficar sentado no chão. 

 e2 iniciou o trabalho e após concluir o refez. 

 e3 terminou primeiro e aproveitou o tempo para acrescentar detalhes. 

 e15 também foi rápido, sendo foi o segundo a terminar. 

 e3 ajudou e10 a concluir seu trabalho. 

 e3 utilizou pedaços de massas de cores distintas dos colegas para colocar dentro da 

panela. 

 e11 pediu ajuda a e14. 

 e14 usa o instrumentos improvisados (prendedor de cabelo) para modelar a panela. 

 e10 faz uma panela diferente: uma chaleira. 

As modelagens foram exibidas e em seguida, na segunda parte do exercício os 

estudantes modificaram a “panela”, para obter um objeto relacionado a sua futura profissão. 

O resultado foi à produção dos seguintes objetos (Apêndice IV- Imagens dos exercícios): 

 e1: Brinquedo de um Parque aquático (Engenharia Civil) 

 e2: Uma jarra, um copo com leite com seus respectivos nomes escritos no idioma 

Inglês 

 e3: Recipiente para filtração a vácuo (Laboratório de Química) 

 e4: Tartaruga, Cobra e Lagarto  

 e5: Estádio de Futebol 

 e6: Estádio de Futebol 

 e7: Equipamentos da Academia de Ginástica (pesos e elásticos) 

 e8: Porta Lápis e um quadro  

 e9: Estetoscópio 

 e10: Comadre (coletor de urina) 

 e11: Balança (símbolo da Justiça) 

 e12: Estetoscópio e bandeja com medicamentos. 

 e13: Depósito com soro, seringa, equipo e medicamento. 

 e14: Estetoscópio e a lâmpada (símbolo da enfermagem) 

 e15: Obra de um prédio 

 e16: Placa de propaganda de um restaurante 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

238 

 

 e17: Criança sentada lendo 

 e18: Lápis e um quadro 

 

21.3. Análise geral dos resultados 

Este exercício foi realizado positivamente pelos estudantes que, de forma 

surpreendente, demonstraram grande satisfação ao manipular o material proposto nas duas 

Oficinas.  

Na primeira etapa do exercício, observou-se que os estudantes da Oficina G1 

mantiveram-se concentrados em suas produções individuais e com exceção dos indivíduos 

E2 e E3, não interagiram uns com os outros. Também não se manifestaram favoráveis 

(exceto E9) a trocar a produção finalizada com o colega.  

Na Oficina G2, por outro lado, o grupo ficou menos concentrado, houve mais 

conversa entre os estudantes e olhares para a produção do outro. Um número maior de 

indivíduos se propôs a trocar sua modelagem inicial com a de outro participante, seis ao 

todo.  

Nas duas Oficinas houve destaques individuais na realização do exercício, que 

foram: 

 Em habilidade na manipulação do material e obtenção de formas harmônicas: 

E7 e E6 na Oficina G1; e2, e4 e e7 na Oficina G2. 

 Em Originalidade: E8 e E10 na Oficina G1; e2 e e10 

  Verificou-se que na Oficina G1 e na Oficina G2 apenas três estudantes retrataram a 

figura humana relacionando-as com o contexto de sua futura atuação profissional. Foram 

eles: E10 (Oficina G1); e7 e e17 (Oficina G2). Esses estudantes pertencem, respectivamente, 

as áreas do conhecimento: Ciências Humanas (Geografia); Ciências da Saúde (Educação 

Física) e Ciências da Educação (Pedagogia). 

Ao final, avalia-se que o exercício cumpriu seus objetivos conseguindo estimular os 

estudantes a realizar uma tarefa lúdica que envolveu habilidades relacionadas a maneiras 
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diferentes de se observar uma situação, ao dinamismo de ideias, ao enriquecimento de uma 

ideia original com o acréscimo de detalhes e elementos novos. 

O prazer manifestado no processo de modelagem indica que estes estudantes estão 

abertos a metodologias ativas de ensino-aprendizagem que valorizem a experimentação, a 

imaginação e a liberdade de criar, possivelmente pouco utilizadas no ensino superior.  

 

22. PINTURA LIVRE, TÍTULOS EXPRESSIVOS 

 

Este exercício, descrito no Apêndice III e apresentado em imagens do Apêndice IV, 

foi terceiro entre os quatro que utilizou elementos de expressão artística para o 

desenvolvimento da criatividade. Para isso utilizou a pintura em papel com tinta guache, 

como forma de incentivar a Originalidade, Elaboração e habilidades expressivas dos 

estudantes. 

 Sua realização consistiu na produção de uma pintura com tema livre, utilizando a 

ponta dos dedos. Não foi mencionado, nem avaliado o emprego de qualquer técnica, tão 

pouco a qualidade artística dos trabalhos produzidos. 

Ao final do exercício cada participante dá um título a pintura dos demais. 

 

22.1. Resultados para OFICINA G1 

 

O exercício se iniciou com a disposição no material de pintura no centro sala. Os 

participantes, após explicações breves, desenvolveram seus trabalhos individualmente. 

No processo criativo, registraram-se algumas observações: 

 E6 confeccionou um pincel, ao enrolar um pedaço de folha, para fazer 

detalhes na pintura; 

 E7 amassou o papel toalha disponível para limpeza das mãos, e usou para 

fazer manchas no papel;  

 E12 demonstrou habilidade para desenhar simetricamente 

 E8 tentou sujar o menos possível; 

 E9 utilizou uma bandeja de isopor descartada no lixo para misturar varias 

cores; 
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 E4 foi cauteloso, pintou devagar; parava e olhava qual seria a próxima parte a 

pintar; 

 

Os estudantes finalizaram seus trabalhos e entregaram na seguinte ordem: E4; E2; 

E3; E10; E9; E12; E8; E11; E6; E5; E7 (Apêndice IV- Imagens dos exercícios) 

Em seguida observaram os trabalhos dos colegas e deram títulos expressivos de 

acordo com sua percepção. O Quadro 32 mostra o resumo do que foi apresentado: as 

pinturas realizadas por ordem de entrega, seus autores e os títulos que foram atribuídos a 

cada uma delas. 

 

QUADRO 32: Pinturas livres por ordem de entrega, autores e títulos atribuídos pelos participantes 

da Oficina G1, Sobral, Ceará, 2015. 

 

Pintura livre Autor Títulos atribuidos
4
 

1 

 

E4 Flor de ramos; Flor de Natal; Mandala; Varias faces da flor; Lótus; Bela 

Flor; Flor de fogo; A flor roseira 

2 

 

E2 Noite de música e amor; Festa; Pop Rock; A música da minha vida; 

Comemoração; Ser social; Show Musical; Show dos mil Jovens. 

3 

 

E3 Bem Estar –Casa- Meu aconchego; Componentes do Cotidiano; Meu 

Primeiro amor; Lembranças do Passado; Dia a dia; Plano de Vida; Vida; 

Rotina. 

4 E10 Meu pensamento; Lavoura; Troféu abacaxi; Apocalipse; My farm; O 

vento; Junto e misturado; O Indescritível. 
 

5 E9 Horizonte ( Pôr do sol); O sol dorme sobre o mar; Caribe; Ao cair do 

dia; Por do sol; Além do Horizonte; Anoitecer na praia; Pôr do Sol. 
 

6 E12 Quero minha mãe, minha casa, meu lar; Portas que revelam a liberdade; 

Sítio Divino; A casa que não tenho; Campina; Tempo de 

Tranquilidade; Paz; Minha casa minha vida. 
 

7 E8 Pássaros de Sorvete; Sabor de Infância; Sorvete Colerê; Um sorvete de 

verão; Sorvete; Sorvete; Lazer; O bom da vida 

8 E11 Viver Feliz; Alegrias da minha vida; Criança Esperança; A visão de um 

sorriso; Sorricidade; Ser feliz; Amores da vida; Organização 

Liberdade 
 

9 E6 Arvores de luz; Ipê; Primavera; Minha vida no interior; Bosque; 

Arvore amarela; Natureza; Natural 
 

10 E5 Minha noite; Sobre a luz do luar; Dias Nublados;  Infância; Aconchego; 

Estar em casa; Calmaria; Férias , Diversão. 

11 E7 Céu de Estrelas; Arvore dos sonhos; Pequeno Príncipe; A árvore dos 

sonhos; Lúdico; Tempo bom; Transformação; A paisagem.  
 

 

22.2. Resultados para OFICINA G2 

 

                                                 
4 Destaque em negrito para o título dado pelo autor da pintura. 
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Os estudantes, sentados no chão, tiveram acesso aos materiais disponíveis (tintas 

diversas e folhas de papel madeira) e iniciaram sua produção. 

Ao se observar o processo criativo registrou-se alguns detalhes na realização da 

atividade: 

 e6 demonstrou dificuldade na atividade; demorou para iniciar e empregou tempo 

na observação do trabalho dos colegas. 

 e3 usou as duas mãos para pintar, diferenciando-se dos demais. 

 e15 pintou uma âncora, mesma forma que apareceu em outras atividades 

expressivas deste indivíduo. 

 e1 utilizou grande quantidade de tinta, com camadas sobrepostas com 

predomínio do preto e por isso precisou esperar que o trabalho secasse, 

atrasando sua finalização. 

 e16 pediu ajuda a e3 que estava com a mão toda suja de tinta e utilizou esses 

resíduos em sua produção. 

 e5 entregou primeiro a pintura e usou apenas o preto. 

 e13 fez sua pintura usando o papel de ponta cabeça (no sentido invertido) 

 e16 fez uma representação de si, colocando a inicial do seu nome na pintura 

 e11 produziu uma imagem (rosto) que se transforma dependendo do ângulo de 

visão. 

 e4 usou cores vibrantes e utilizou a sobreposição de detalhes em sua pintura. 

 

Os estudantes finalizaram seus trabalhos e entregaram na seguinte ordem: e5; e9; 

e16; e15; e18; e12; e10; e3; e13; e4; e11; e8; e14; e2; e1; e6.  (Apêndice D- Imagens dos 

exercícios) 

Na sequencia os estudantes examinaram as pinturas uns dos outros e deram títulos 

expressivos para elas. O Quadro 33 mostra o resumo do que foi apresentado: as pinturas 

realizadas por ordem de entrega, seus autores e os títulos que foram atribuídos a cada uma 

delas. 

 

 

QUADRO 33: Pinturas livres por ordem de entrega, autores e títulos atribuídos pelos participantes da 

Oficina G2, Sobral, Ceará, 2015. 
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Pintura 

livre 

Autor Títulos atribuidos
5
 

1 

 

 

 

e5 

Memórias expressas; A lágrima do anjo; O sofrimento da noite; Da cor do 

pecado; O abraço do anjo negro; Tristeza serena; A asa perdida; O anjo 

triste; O afago; A despedida de um anjo; O anjo triste; A tristeza celestial; 

Anjo da noite; Nas asas do anjo; No cair da noite.   

2 

 

 

e9 Carnaval do Brasil; Aprender a voar; Emoções; Amor à natureza/ liberdade; 

Imaginação; O amor e o infinito; Vida turbulenta; A vida é colorível; Paz 

colorida; Sinestesia; Vôo; Razões dos sentimentos; Libertação; Carnaval.  

3 

 

 

e16 

Expressões internas; O olhar do respeito; A diversidade das raças; 

Identificação; Diferença; Mãos; A conquista do impossível; Os pontos de luz; 

As mãos que lutam; O caminho pessoal; Identidade; A caminhada; 

Identidade; Segregação; Sociedade. 

4 e15  Calmo mar; Eclipse solar; Além do horizonte; Pescador; O mar revolto; 

Navegando; O brilho do céu no mar; A viagem; Navegante, A beleza da 

naturalidade; A calmaria; Mar distante, O barco, O mar da vida; Calmaria. 

5 e6 Os sóis; Visão universal; Objetos em destaque; Olho ao meu redor; arte 

abstrata; Olhar e pensar confusa; as estrelas do céu; Vida e morte; Criação; 

Simplicidade; Visão estrelar; Imaginação; Os olhos da mente; Universo 

paralelo; Sonhos. 

6 e18 Via Láctea; Aurora das constelações; A culpa é das estrelas; Encanto; A culpa 

é das estrelas; Noite calma; Estrelas no céu; As estrelas são azuis; Estrelar; 

Céu azul; Constelação azul; Urano x Poseidon; Deserto; Noite serena; Céu 

azul. 

7 e12 Emoções; Desequilíbrio bipolar; Sim ou não; Nem sempre sorrio; 

Bipolaridade; Teste; A alegria e a tristeza existe em cada um, decide o que 

quer despertar; Fico rico, fico pobre; Percepção; Paradoxo; O outro lado da 

moeda; Atual face; Dois lados; Lidiquificador; Bipolaridade. 

8 e10 Infinita Highway; Aprender a voar; Sobre o caminho futuro; Viajante; 

Viagem de balão; Voando alto; No infinito e além; A escolha; Siga e reflita o 

melhor que possa ser; As ideias retratadas no olhar; A estrada do viver; 

Balão mágico; Caminhos dos olhos e da alma; Olhar alternativo; Caminho 

sem fim. 

9 e3 Casa no lago; A casa das aves; A paisagem; Na direção do vento; A casa dos 

morros dos ventos uivantes; Simplicidade; Por trás das montanhas; O mar 

turbulento; A natureza e seu poder; Pôr do sol; Liberdade; Sunset; A brisa; 

Em cima do morrinho tinha uma casa; Amanhecer nas colinas 

10 e13 O afogamento da flor; Primavera no céu; Tulipas do amor; Beleza no fundo; 

Florescer; Calmaria; Flores no azul do mar; O florescer do dia; Florescer; 

Inversão; Infância; Rosa; beleza natural; único jardim. 

11 e4 Campos floridos; Transição de pétalas; Queimadas; Água da vida; O vento; 

Floresta agitada; Além do que se vê; Frutas/ ventania; Galhos que florescem a 

margem do rio; Ambiente colorido; Natureza; Milharal no outono; 

Tempestade; Luta do fogo e da água; Queimadas. 

                                                 
5 Destaque em negrito para o título dado pelo autor da pintura 
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12 e11 Olhar; O olhar da natureza; A fúria da mãe natureza; Olho a beleza; O olhar; 

Olhar fumegante; Todo olho vê, porém nem todo olho enxerga; Olhar 

indiano; O olhar subjetivo; A diversidade de conceitos dentro de um olhar; 

Delicada visão; A visão da rosa; Olhar furioso da natureza para os humanos; 

Olhar flamejante. 

13 e8 Casal; Os enamorados; A visão de um míope; Amores perdidos; Cara a cara; 

Você pode ser o que você quiser; Os amantes; O encontro; Rostos divididos; 

O encaixe; apaixonados; Sendo; Salada de cores; Enamorados. 

14 e14 As fases; O coração observa; A raposa; Solidão; O olhar com amor/ ver com 

o coração; Sentimentos; Amor além do que se vê; O que olho não ver o 

coração não sente; Visão de dentro; O amor e suas facetas; Quando o coração 

vê; O olhar traduz; Verdades; Dualidade; O que olhos não ver. 

15 e2 Estações; O equilíbrio do tempo; A natureza em paz; Meu pensar; Quatro 

estações; Contrastes; Os quatro desejos humanos; Mudaram as estações; O 

homem é como uma estação; As diferentes estações; Quatro Estações; 

Mudanças de paz; Climas; Dualidade; Quatro estações. 

16 e1 Escura noite; Luar sem estrelas; A noite e seus mistérios; Noite a claro; 

Reflexo lunar; Luar; a lua no clarão; Noite escura; O brilho do luar que 

transcende; Noite serena; Noite sombria; A atenção de Artemis; O reflexo; 

Luar prateado; noite sombria. 

 

 

 

22.3. Análise geral do exercício 

 

 Neste exercício, como os outros que envolvem expressões artísticas, dá-se ênfase ao 

processo de construção dos produtos, e sua efetividade é avaliada pela observação do 

emprego das habilidades criativas. Outro ponto destacado nessas atividades é a disposição 

dos estudantes em executá-las, uma vez que, em si, constituem-se uma quebra de rotina nas 

atividades acadêmicas.  

 Verificou-se que tanto na Oficina G1 quanto na Oficina G2 os estudantes 

mantiveram a concentração e o interesse na atividade até o seu final. 

Assim como na atividade de modelagem foram percebidos destaques individuais na 

realização do exercício, que foram: 

 Na improvisação de instrumentos para facilitar o uso dos materiais: E6; E7 e 

E9 na Oficina G1; e14 na Oficina G2.   

 Em habilidade em manipular/utilizar cores: E6; E7 na Oficina G1; e1; e3 e e4 

na Oficina G2. 

 Em Originalidade: E7 na Oficina G1; e4; e11; 
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Na questão dos títulos expressivos, os estudantes da Oficina G2 demonstraram maior 

habilidade que os participantes da Oficina G1, introduzindo seu em seus títulos adjetivos 

para qualificar a imagem, expressão de emoções e interpretações que captam a essência do 

conteúdo da imagem. Nas duas Oficinas, houve exemplos de títulos originais, como os que 

se seguem:  

 “Portas que revelam a liberdade” (Pintura 6; Oficina G1) 

 “O bom da vida” (Pintura 7; Oficina G1) 

 “Árvore dos Sonhos” (Pintura 11; Oficina G1) 

 “Os olhos da mente” (Pintura 5; Oficina G2) 

 “Fico rico, fico pobre” (Pintura 7; Oficina G2) 

 “Sobre o caminho futuro” (Pintura 8; Oficina G2) 

 “Olhar furioso da natureza para os humanos” (Pintura12; Oficina G2) 

 “O homem é como uma estação” (Pintura15; Oficina G2) 

 

23. EXPLORANDO CONSEQUÊNCIAS 

 

Este exercício, descrito no Apêndice III, objetiva desenvolver habilidades analíticas e 

estimular a fantasia e também a inserção de elementos do contexto na produção de uma 

ideia. 

Sua aplicação consiste em imaginar situações fictícias e escrever as consequências 

daquela situação.   

 

23.1. Resultados para OFICINA G1 

Foi solicitado que os estudantes da Oficina que imaginassem as consequências da 

seguinte situação fictícia: 

“Imaginem que um mágico fizesse com que os cabelos das pessoas mudassem de cor 

de acordo com suas emoções. O que aconteceria? Quais seriam as consequências?” 

Estabeleceu-se uma Roda de Conversa discutindo a questão. Algumas respostas 

surgidas foram: 
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O escondido iria tornar-se real, novidades a cada emoção, um colorido a mais. Haveria 

mais intriga, brigas, porém não haveria tanta falsidade, casais iriam se aproximar mais ou 

se afastariam de uma vez. E1 

 

Haveria muitos conflitos; nem todos os sentimentos devem ser compartilhados, iria causar 

muita tristeza. E5 

 

As pessoas iriam perceber a falsidade uma das outras; haveria muitas brigas e intrigas, 

decepções, ver quão verdadeiras as pessoas são, poderíamos saber com quem construir 

laços. E8 

 

Deixaria evidente o emocional das pessoas, pode servir para ajudar ou prejudicar as 

pessoas, pode servir como camuflagem. E10 

 

Seria bom porque as pessoas iam ser transparentes, iriam demonstrar suas emoções, teria 

mais comunicação, compartilhamento de emoções, vergonha por não poder esconder o que 

esta sentindo. E11 

 

Em seguida, foi proposta uma segunda situação fictícia, desta vez porém associada à 

realidade dos estudantes. 

“Imaginem que a Universidade não existisse. O que aconteceria? Quais seriam as 

consequências?” 

 As respostas foram descritas no Quadro 34. 

QUADRO 34: Respostas dos estudantes a questão do Exercício “Explorando Consequências”, Oficina G1, 

Sobral, Ceará, 2015. 
 

CÓDIGO RESPOSTAS A QUESTÃO  

“Imaginem que a Universidade não existisse. Quais seriam as consequências?” 

E1 Sonhos dificilmente seriam realizados, pais que não tiveram oportunidade não 

iriam ter orgulho de ver seus filhos formados, a chance de crescimento 

profissional seria bem menor, a violência da cidade seria bem menor. 

E4 Diminuiria a população local, diminuição de possibilidades e melhorias para a 

população, procurar universidade em outros locais, não estaria cursando nível 

superior.  

E5 Baixo índice de profissionais, só empresas, qualificação, deixar de realizar 

sonhos, desemprego, falta de escolha.  
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E6 Muitas pessoas não iriam se formar, menos emprego, menos educação, menos 

qualificação, sonhos destruídos. 

E7 Região pouco desenvolvida, perda de muito conhecimento em potencial, só os 

mais ricos poderiam ter um futuro melhor. 

E8 Não teria conhecido pessoas especiais não teria vivenciado experiências positivas 

e negativas, estaria fazendo um curso que não gostasse, ficaria sem destino ou 

futuro. 

E9 Muitos jovens não poderiam fazer uma universidade publica, estaria se 

conformando com a vida que tem enquanto outros com condições fariam 

faculdade particular.  

E10 Seria mais acomodada, seriamos feliz, tentaria outra universidade, ficaria mais 

tempo sem dinheiro. 

E11 Iria superlotar as faculdades privadas, diminuir as oportunidades da população, 

desestímulo, menor índice de educação, diminuir a qualificação profissional, 

aumento da oscilação de pessoas. 

E12 Não estaria cursando faculdade, alto índice de analfabetismo, estava no RJ, 

Sobral não estaria tão desenvolvido, procura de universidade em outra cidade. 

 

 

23.2. Resultados para OFICINA G2 

Foi solicitado que os estudantes da Oficina que imaginassem as consequências da 

seguinte situação fictícia: 

“Imaginem que um mágico fizesse com que os cabelos das pessoas mudassem de cor 

de acordo com suas emoções. O que aconteceria? Quais seriam as consequências?” 

Houve muitas hipóteses, reflexões e discussão, o grupo chegou ao consenso que 

todos iriam perceber os sentimentos do outro, poderia haver repulsão ou atração conforme 

os sentimentos, não haveria mentiras. 

Em seguida, foi proposta uma situação fictícia relacionada ao contexto dos 

estudantes: 

“Imaginem que a Universidade não existisse. O que aconteceria? Quais seriam as 

consequências?” 

 As respostas foram transcritas abaixo. 

“Haveria migração em busca de conhecimento, onde algumas cidades ficariam desertas, 

outras virariam polos de ensino e outras polos econômicos.” e16 

 “As pessoas iriam à procura de estudos fora. Seria muito difícil, principalmente para 
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quem tem renda financeira baixa. Existiria muito mais preconceito, pois as pessoas se 

dividiriam com as classes dos que tem dinheiro e conseguem ir estudar fora, e a classe dos 

pobres que não tem como buscar oportunidades de estudo.” e17 

 

 “Menos profissionais para suprir as necessidades da região. Uma região pobre em 

conhecimento. Pessoas mais frustradas.” e11 

 

 “Muitas pessoas iriam embora para outro estado. A Grendenne (Indústria Calçadista) 

iria comandar mais ainda. Todas as empresas iriam lotar e lucrar muito com isso. Sobral 

e as cidades desse estado não seriam tão desenvolvidas como hoje.” e9 

 

 “Eu em particular iria atrás de alguma oportunidade em outro lugar em que eu pudesse 

ingressar para então poder realizar meu sonho de fazer meu curso superior.” e18 

 

 “As oportunidades diminuiriam, o desemprego aumentaria, visto que a qualificação é 

necessária. Eu, especificamente, trabalharia com meus pais, outros estariam ociosos, 

outros procurariam trabalho que não exigisse maior qualificação. A violência 

aumentaria.” e12 

 

 “Muitas pessoas estariam tentando vagas na UFC onde os poucos estariam e pessoas que 

tivesse condições de pagar estudos melhores no Ensino Médio. Alto índice de emprego. 

Mercado de qualificação. Maior pobreza em toda a região Norte do Ceará. Jovens sem 

informações, alienados e muitas vezes aculturado. Uma divisão de classes sociais forte. 

Aumento no índice de pessoas com doenças.” e14 

 

 “Muitas pessoas não teriam a oportunidade de cursar o Ensino Superior. O Estado do 

Ceará iria se encontrar em extrema desigualdade em relação aos outros. Iria gerar um 

caos na sociedade. Faltaria profissionais em todas as áreas e se viessem profissionais de 

outros lugares, os daqui não teriam oportunidade de crescimento, exceto as pessoas que 

tivessem condição de irem morar em outros Estados.” e8 

“Diminuiria drasticamente a população. Os avanços científicos não existiriam. Pessoas 

iriam morrer de fome e doenças. Na Região haveria uma emigração forte para outras 

Regiões. Menos profissionais se formariam. Sobral deixaria de ser polo exportador de 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

248 

 

profissionais para importador.” e15 

 

“Milhares de estudantes de Sobral e de muitas cidades vizinhas não teriam oportunidade 

de ingressar em uma faculdade. Por mais que ainda existissem UFC, teriam falta de 

cursos que são ofertados somente na UVA, e isso frustraria os sonhos de muita gente. Em 

âmbito mais macro, se todas as universidades do Ceará deixassem de existir, teríamos 

uma migração de todos os jovens com condições financeiras para estudar em outros 

estados. Aos que não partilhassem das mesmas oportunidades, restaria os trabalhos mais 

tradicionais, como a agricultura.” e1 

 

 “Se a UVA não existisse haveria uma maior procura pelas outras universidades da 

Região maior disputa e concorrência no vestibular, caso alguns cursos as pessoas 

faltassem procurariam em outra Região e quem não tivesse condição de se manter iria 

ficar sem oportunidades de fazer o que gosta e o que sonha, ou então as pessoas 

desenvolveriam outra visão de futuro.” e5 

“As oportunidades de um curso superior seriam reduzidas. Estudaria apenas pessoas com 

condições de ir morar fora. Muitas pessoas ao terminarem o Ensino Médio iriam 

trabalhar.” e7 

 

 “Voltaríamos a ser um Estado agrário com força braçal sendo o principal meio de 

profissão. E se a UVA não existisse todos iriam entrar logo no mercado de trabalho ou 

fazer cursos técnicos para se especializar.” e6 

 

 “Haveria uma parada no desenvolvimento dos estudos. Os estudantes se dedicariam a 

outras atividades não relacionadas ao estudo. O ensino escolar seria valorizado, pois 

seria único.” e4 

 

 “Mudaria de Estado. Ficaria em casa. Teria que procurar emprego. Seria Infeliz.” e3 

 

23.3. Análise geral do exercício 

  

 Neste exercício os resultados dos estudantes as Oficinas G1 da Oficina G2 foram 

semelhantes. Em ambos os grupo percebeu-se interesse e facilidade em imaginar 
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consequências para as situações propostas. 

 Na primeira questão, verificou-se a expressão de ideias divergentes. Alguns 

estudantes visualizaram consequências positivas enquanto outros enfatizaram consequências 

negativas no evento fictício abordado. Isso é importante, pois desenvolve a habilidade de 

observar uma situação problema a partir de perspectivas diferentes e a partir daí, propor 

novas soluções adequadas. 

 A segunda questão, por tratar de um assunto diretamente ligado a vivência dos 

estudantes provocou discussão. Os participantes mostraram-se abertos ao diálogo e 

motivados no exercício. Todos, com sua percepção individual peculiar, conseguiram 

imaginar a situação, acrescentar-lhe detalhes, fazer comparações, expressar emoções e usar o 

contexto para compreensão da questão.   

 Avalia-se, portanto, que no processo de desenvolvimento da atividade foram 

cumpridos os objetivos propostos.  

 

24.  TEMPESTADE DE IDEIAS 

 

Este exercício, descrito no Apêndice III, objetivou desenvolver fluência e elaboração, 

além de promover o entrosamento do grupo. 

Sua aplicação consistiu basicamente em: Eleger um tema ou situação problema que o 

grupo queira trabalhar, dentro do contexto acadêmico; lançar ideias à medida que surgem na 

sua cabeça (não fazer juízos de valor nesta etapa, encorajar todas as ideias, produzir o maior 

número de ideias possível e combinar as ideias para gerar outras); Avaliar e registras as 

ideias surgidas. 

 

24.1. Resultados para OFICINA G1 

Foi realizado o Exercício Tempestade de ideias/ Brainstorming com os estudantes 

divididos em 2 grupos. Foi solicitado que discutissem entre si e formulassem uma 

situação/questão problema a ser resolvida, que tivesse ligação com a realidade e o contexto 

que estavam inseridos. 

As questões selecionadas foram: “Como as políticas da universidade influenciam 

diretamente na vida dos universitários e futuros profissionais?” “Como os cortes feitos pela 

universidade podem interferir na vida acadêmica do estudante?”  

Algumas ideias relacionadas foram: 
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 As politicas da universidade influenciam na criatividade, no senso crítico, na 

informação, na pesquisa, na educação, nos estágios, no dinheiro, na formação 

acadêmica, na educação permanente, nos laboratório, no futuro, na aquisição de 

livros, na docência, na Iniciação Cientifica, na tecnologia, na afinidade, no saber 

cientifico, nos critérios organizados de avaliação dos alunos, na competência, na 

administração. 

 

 Os cortes feitos pela universidade podem interferem na vida acadêmica na redução 

de quantidade de bolsas, na formação do acadêmico em si, na organização e 

funcionamento dos campi, na desvalorização da faculdade, na falta de material e 

transporte para pesquisa dos acadêmicos, na difusão do conhecimento, no incentivo a 

pesquisa, no atraso nas pesquisas, na pouca valorização dos funcionários, 

principalmente dos professores levam essas dificuldades. 

 

Ao final foram listadas as seguintes ideias:  

 Procurar o patrocínio de uma empresa para desenvolver um projeto. “Os alunos 

precisam se mobilizar”. 

 Organizar os estudantes e levar às reivindicações a administração superior. “A 

universidade precisa de estudantes revolucionários, que mostrem as necessidades, 

através da conversa, levando algum plano para a reitoria a fim de resolver os 

problemas”. 

 Procurar soluções criativas, que não precisam de dinheiro.  

 Juntar alunos de vários cursos, aumentar a relação entre esses estudantes a fim de 

criar vínculos e dessa forma aumentar o intercâmbio de ideias entre estudantes de 

centros diferentes. 

 

24.2. Resultados para OFICINA G2 

 

Foi realizado o Exercício Tempestade de ideias/ Brainstorming com os estudantes 

divididos em 2 grupos (diferentes cursos e centros). Foi solicitado que discutissem entre si e 

formulassem uma situação/questão problema a ser resolvida, que tivesse ligação com a 
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realidade e o contexto que estavam inseridos. 

Foi distribuído papel madeira e canetas e dado tempo para discussão em grupo. 

Foram propostas as seguintes situações: “A falta de incentivo as artes e a cultura na 

universidade”; “ A falta de incentivo financeiro para os acadêmicos da universidade”.   

Surgiram as seguintes palavras/ ideais associadas à questão proposta:  

 A falta de incentivo as artes e a cultura limita a vida dos estudantes, que ficam só 

em atividades de sala de aula, não desenvolvem a criatividade. A falta de 

incentivo financeiro deixa os estudantes desestimulados, sem acesso a bons 

materiais didáticos, pode inviabilizar os estudos, faz com que se tenha que se ter 

um emprego mais cedo, pode fazer com que desistam de estudar, formar 

profissionais menos preparados. 

O grupo resolveu reunir essas duas situações em uma questão: “Como incentivar os 

acadêmicos na universidade?” 

Ao final foram listadas as seguintes ideias: 

 Incentivar bolsas, premiações na faculdade; Atividades coerentes com o curso do 

acadêmico; 

 Realizar noite cultural com música, cinema em toda universidade; 

 Evento interdisciplinar permanente no calendário da UVA que reunisse alunos de 

todos os Centros para discutir; 

 Divulgação de eventos.  

 Incentivar pesquisas, bolsas; 

 Melhorar a infraestrutura das salas, recursos audiovisuais; 

 Livros mais atualizados na biblioteca; 

 Bolsa Xerox; 

 Cursos gratuitos; 

 Professores capacitados e estimulados; 

24.3. Análise geral do exercício 

 Os estudantes dos dois grupos estiveram muito envolvidos e motivados durante o 

debate. Muitas ideias surgiram e o exercício alcançou seu objetivo. Foi levantada a 

discussão de que “Não se pode fazer nada porque não somos ouvidos” e “Não podemos 

fazer nada sem dinheiro” em contraponto com as ideias “Precisamos nos fazer ser ouvidos, 
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buscar apoio, insistir, se não conseguir falar com o Reitor tentar o Pró-reitor, nos mobilizar” 

e “Podemos fazer alguma coisa, como socializar informações sobre os laboratórios e 

materiais que temos disponíveis que não impliquem diretamente em gasto de dinheiro”. Os 

estudantes se mostraram ansiosos por um espaço para debate e discussão de ideias com 

liberdade. 

 

25. TEATRO ESPONTÂNEO  

 

Este exercício, descrito no Apêndice III, foi o quarto da Oficina que utilizou 

elementos de expressão artística para o desenvolvimento da criatividade. Por ser o mais 

complexo, envolver mais recursos, empregar mais tempo e trabalhar habilidades diversas, 

foi o último exercício realizado. 

O teatro tem sido utilizado como instrumento de trabalho com inúmeras 

possibilidades de aplicação na educação, por seu potencial de estimulo à participação, a 

autonomia, a imaginação, a transformação e a contextualização de saberes. O Teatro 

Espontâneo, preconizado e desenvolvido pelo psiquiatra Jacob Levy Moreno, na primeira 

metade do século XX, objetiva desenvolver a criatividade, através de uma ação dramática 

espontânea, onde o participante é autor e protagonista, cria e representa a cena no momento, 

interagindo com o grupo.  

A sessão de Teatro Espontâneo possui 3 momentos distintos e inter-relacionados: O 

Aquecimento, a Dramatização e o Compartilhar. No Aquecimento é preparado clima grupal 

para o surgimento do protagonista da ação; na Dramatização são representadas as cenas 

espontâneas; e no Compartilhar, ao final da ação, os participantes expressam como 

vivenciaram a experiência. A sessão de Teatro Espontâneo realizada na Oficina G1 e G2 

seguiu o mesmo roteiro, previamente elaborado para esta situação e foi dirigida por uma 

facilitadora com formação em Psicodrama.  

25.1. Resultados da OFICINA G1 

25.1.1. Primeiro momento: AQUECIMENTO 

Após explicações preliminares, os estudantes realizaram com êxito o Aquecimento, 

através de uma série de exercícios propostos, que incluíram aquecimento corporal, jogos 

grupais, jogos de pesquisa de espaço e ritmo e jogos de imaginação. O Aquecimento 
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específico propiciou o surgimento de 12 personagens: 

 A menina cantora Glória (E1); O Tempo (E2); O Velho João (E3); Fada 

Isabela (E4); A Razão de Todas as Coisas (E5); Velha sábia indiana (E6); 

Um ser misterioso (E7); O Arrogante (E8); O Orgulho (E9); Juliana, uma 

turista portuguesa (E10); A Água (E 11); Super Herói Poder da Natureza 

(E12). 

 

25.1.2. Segundo momento: DRAMATIZAÇÃO 

 

Em um espaço delimitado para o palco se iniciou a etapa de Dramatização. Foram 

apresentadas seis cenas criadas pelos estudantes. A plateia interagiu em algumas delas. 

Todos ficaram muito atentos. 

Observou-se que alguns estudantes tiveram dificuldade na composição do 

personagem (E12; E9), outros se mostraram muito à vontade (E1, E8).  

As cenas surgidas na sessão de Teatro Espontâneo da Oficina G1 encontram-se 

transcritas a seguir.  

CENA 1- O Templo e o Tempo 

PERSONAGENS: Juliana, uma turista portuguesa (E10) e o Tempo (E2) 

Juliana está no centro do palco, o Tempo dá voltas ao redor dela. 

A turista Juliana quer chegar a um templo, porém está com medo de não conseguir. O 

Tempo diz:  

- Não há barreiras para você chegar lá. Se você quer muito ir a esse lugar, conhecer esse 

templo, você tem que seguir além, quebrar barreiras, você vai conseguir!  

(Diretora pede para fazer um solilóquio) 

Juliana diz:  

- Eu vejo o tempo dizendo para eu ir, mas não tenho coragem. O que fazer? Respirar fundo e 

dar o primeiro passo. 
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Juliana está ainda parada. O tempo segura a mão dela, vai com ela até o limite do palco. 

Juliana sai de mãos dadas com o tempo na direção desejada. 

 

CENA 2- A Descoberta  

PERSONAGENS: Velha sábia indiana (E6) e a Criatividade (E7) 

Entra em cena um ser misterioso em volto em uma capa preta, fica em um canto do palco, 

ajoelhado, completamente coberto pela capa. Chega uma velha sábia Indiana e pergunta: 

 - Filho, quem é você? 

O ser se levanta, descobre a cabeça e diz: 

- Essa é exatamente a pergunta! Quem sou eu? 

- Eu acho que você é muito escuro, muito sombrio, não dá pra saber como você é. Como 

posso imaginar?  Você pode me dar uma pista? 

- Na verdade eu não sou escuro, você que me faz assim.  

Ele tira a capa das costas. 

- Eu estou em qualquer lugar, eu venho de qualquer lugar, mas posso está em qualquer lugar 

que você esteja. Ás vezes estou escondido; às vezes você me esconde. Na maioria das vezes 

eu estou liberto, basta você querer. 

Coloca a capa nos ombros, como uma vestimenta. 

- Eu acho que sei de onde você veio. 

- Você acabou de me usar, para achar quem eu sou. Eu sou a criatividade. 

CENA 3: Dois Reinos 

PERSONAGENS: Fada Isabela (E4) e a Água (E 11)- Protagonista; O velho João - 

Coadjuvante 

Água está no chão chorando. Entra a fadinha e pergunta: 

- Porque você está chorando?  



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

255 

 

- Estou triste! 

- Triste porque, Água? 

- Eu vejo que as pessoas não estão mais me dando tanto valor!  

- Mas no meu Reino, o Reino da Água Encantada, não pode haver isso. 

- Estou sendo poluída por outro mundo.  

- Qual mundo Água? 

- Não sei... são os humanos. 

- Eu vou encontrar o meio mais rápido pra ajudar. 

A Fada chama alguém que possa ajudar. Entra em cena o velho João. A fadinha diz: 

- Eu sou a fada do Reino das Águas. A água está sofrendo muito por causa do seu mundo, 

ele está poluindo a água. Como a gente pode se juntar pra resolver isso? 

- Eu não conheço uma pessoa que possa fazer isso só. Toda sociedade tem que ajudar para 

deixar a água novamente feliz, reutilizável. 

- Em seu mundo tem algum ser capaz de ter poder para ajudar a água? 

- O próprio homem. Ele pode poluir, mas também pode tratar essa água, utilizá-la 

devidamente. 

Como fazer isso?  Valorizar a água, ela é o bem mais valioso e importante que a gente tem. 

Vai haver guerras, muita gente doente e morta por falta de qualidade da água. 

Enquanto o velho João fala, a fada está sentada fazendo um carinho na Água. 

A Diretora solicita que João faça alguma coisa pela água. 

O velho João vai até a água, toca no seu rosto enxugando-lhe as lágrimas. 

 

CENA 4: O Teste 

PERSONAGENS: A pequena cantora Glória (E1) e o Arrogante (E8) 
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O arrogante está sentado no chão, no centro do palco. Entra timidamente a menina. O 

homem começa uma entrevista: 

- Qual é seu nome? 

- Maria da Glória. 

- Quantos anos você tem? 

- Eu tenho 6 anos. 

- Esse teste é muito importante. Eu estou um pouco comovido porque acabei de assistir uma 

peça sobre a Água. Então, veja se você me surpreende!  

A menina começa a cantar timidamente, o Arrogante interrompe: 

- A minha galinha canta melhor que você! Você veio aqui para desperdiçar meu tempo? 

Você acha que eu não tenho o que fazer em casa? 

- Eu estou nervosa !!! 

- Vou vai fazer uma peça! 

- Eu só tenho seis anos... 

- E se lá na frente você ficar com nervosismo? O que você vai fazer? Você vai parar? Vai 

cantar baixo? E o público? 

- Eu vou chorar... 

 A Diretora congela a cena e pede para a personagem chorar. 

- Eu quero minha mãe!!! (Glória chora) 

Alguns minutos depois ela para de chorar e diz: 

- Moço, me dá uma outra chance! 

- Tá, só porque eu assisti a peça sobre a Água. Eu quero que você me surpreenda. Se não 

vou colocar minha galinha pra fazer o teste em seu lugar. 

- Eu vou mostrar que eu canto melhor que sua galinha! Como ela se chama? 
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- Expedita. 

- Pronto, posso começar? 

A pequena Glória erra ainda na primeira frase, mas depois canta com segurança e perfeição 

(música do filme Frozen, da Disney). 

- Passei no teste? 

- Sim! A plateia aplaude. 

- Eu sabia que ia passar!!! 

 

CENA 5: Um Difícil Diálogo 

PERSONAGENS: O Orgulho (E9) e a Razão de Todas as Coisas (E5) 

Entra cena o Orgulho, fica no centro do palco e diz: 

- Eu sou o orgulho, eu sou tudo que é sentimento de superioridade. A razão para que os seres 

humanos ajam de determinada maneira é devido à falta de atenção, a necessidade de crescer, 

a necessidade de tudo. E a razão para que isso aconteça realmente é o orgulho. 

Entra em cena a Razão, passa pela frente do orgulho e começa a discursar: 

- A Razão de Tudo é implícita, a Razão de Tudo está dentro de cada um. A Razão de Tudo 

não é evidente. A Razão de Tudo, nós temos que buscar. Porque a razão de ser imponente? 

De ser orgulhoso? 

Os dois ficam de frente um para o outro e começam um duelo de palavras iniciado pelo 

Razão: 

- Você está com raiva!  

- Você não é a Razão de nada. Eu sou o orgulho, eu sou a imponência. 

- E porque você vai atrás de mim, se eu sou a razão de tudo?  (A plateia aplaude). Até seu 

João, o mais antigo de nós, não sabe a razão de tudo. Ele viveu 83 anos e não sabe a razão 

de tudo. 
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- Ai é que está. Eu não preciso encontrar a Razão de Tudo, se tenho o Orgulho. 

- A Razão de tudo leva tempo. Você já procurou a razão da felicidade ao invés de machucar 

as pessoas?  

O Orgulho fica sem palavras, balançando a cabeça. 

 

CENA 6: O Poder da Natureza 

PERSONAGENS: O Velho João (E3) e o Super Herói Poder da Natureza (E12)- 

(Protagonistas); a Água (E11),  A menina malvada (E1) 

Entra o velho João, com andar lento e mãos trêmulas. Começa a falar: 

- Eu sou um velho, há muitas coisas erradas. Nós estamos destruindo tudo. Olhem o 

exemplo!  

Entram a Água e uma menina. A jovem está jogando lixo na água. O velho João interpela: 

- Porque está fazendo isso? Você está sujando a Água! 

- Ah, eu não to nem aí. 

Entra um super- herói para ajudar a impedir que maltratem a Água. 

- Eu sou um super-herói. A sociedade precisa parar de poluir. Para transformar a realidade 

eu vou usar o poder da natureza. 

 

25.1.3. Terceiro momento: COMPARTILHAR 

 

Após a dramatização seguiu-se o momento final do Teatro Espontâneo, o 

compartilhar. Os estudantes ficaram dispostos em circulo e começaram a falar livremente 

sobre a experiência vivenciada no Teatro.  

O resumo das falas se encontra a seguir: 

E8: Sou muito tímido, mas comecei a perceber o meu lado espontâneo. A mensagem que 

escutei foi: Toda ação tem uma consequência. Lembrei que teve uma época que não quis ir 
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à escola, pois sofria bullying devido minha cor. Eu  fui  tão reprimido que comecei a atacar 

as pessoas que estavam próximas para me proteger. 

E9: Não entendi o porquê escolheu o personagem. Gostei muito do momento, pois sai da 

rotina, não fiquei só, me diverti muito, e gosto de experimentar coisas novas. Não consegui 

escutar nenhuma frase na visualização. 

E10: Gostei dos movimentos, pois não me permito fazer coisas diferentes. A mensagem que 

escutei foi: você esta conseguindo, as coisas vão dar certo. Eu quero parar de sofrer com a 

opinião dos outros, não quero mais me barrar por medo. A personagem que criei foi uma 

turista, pois queria ser aventureira, tenho medo de falar o que penso, e por isso criei um 

mundo só para mim. 

E6: Vi a importância da expressão corporal, e o poder da imaginação. Permiti imaginar e 

me vê na historia que foi contada. A Mensagem que escutei foi: Vai dar tudo certo, em 

relação a sua insegurança. Quem me disse essa mensagem foi uma pessoa mais velha, uma 

espécie de Buda, por isso escolhei a personagem da Velha Indiana para dramatizar. 

E1: Lembrei-me do terreiro da minha avó. Ela dizia que eu ia conseguir realizar todos os 

meus sonhos. Escolhi a personagem criança, pois criança é um ser puro, que não vê 

dificuldades, e ninguém pode perder a pureza de ser criança. Na cena a criança estava 

sofrendo, representando o sofrimento que tive que passar para poder falar em público. Não 

gosto de mostrar para ninguém que está triste. 

E3: Tenho medo de me expressar, fico tenso. O momento foi importante, pois me 

proporcionou uma liberdade para me expressar, me deu oportunidade para que pudesse 

falar em pública, apesar de minha dificuldade. No momento que a facilitadora contou a 

historia só o que veio na cabeça foi um velho. Eu me assemelho com o idoso, pois acredito 

que sei direcionar as pessoas, gosto da natureza e de dar conselhos. 

E11: Tenho dificuldade de falar em publico. Acredito que com a atividade melhorei minha 

expressão corporal e imaginação. A mensagem que escutei foi: seja forte e nunca perca a fé 

em Deus. Escolhi como personagem a água, pois ela é muito forte e ela dá a vida. 

E4: Tenho dificuldade de falar em público, pois tenho a voz baixa. Durante as atividades 

tive dificuldade de seguir os ritmos dos movimentos. Não consegui escutar nenhuma 

mensagem. E como personagem escolhi uma fada, mas não sei o motivo. Durante o teatro 
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não consegui falar olhando para o público, não sentia segurança e por isso chamei alguém 

da plateia para entrar em cena, pois achava que sozinha não ia dar conta de terminar a 

cena. 

E5: Gostei de interagir, pois me considero muito tímido. Acho importante estar com as 

pessoas, me colocar, pois às vezes não recebo tanta atenção. Gosto de refletir. Meu 

personagem “A razão de todas as coisas” é reflexo de minha busca pelo conhecimento. É 

busca seria a própria “razão”, o motivo de se querer descobrir. Não existe uma resposta, 

são muitas respostas. 

E12: Sou tímido, tenho dificuldade de falar em público, não me expresso em sala de aula. 

Acha que melhorei bastante. Adorei o momento, pois achei ótimo interagir. No personagem 

criei um velho com a imagem do meu pai. E a mensagem que escutei foi: Não desista, você é 

capaz.  

E2: Faço muitas coisas, realizo muitas atividades. Acho que preciso de tempo. Na 

visualização recebi como mensagem “fique em paz”, meu personagem o Tempo foi 

escolhido por isso. É algo necessário para meu crescimento e amadurecimento. 

E7: Gostei das atividades, dos jogos, de fazer coisas diferentes, pois sou um pouco tímido. 

Na visualização relaxei muito, fiquei com um pouco de sono. Já quase no final consegui me 

concentrar e escutei como mensagem: viva o momento. Isso norteou a construção do meu 

personagem “criatividade”.  

 

25.2. Resultado para OFICINA G2 

25.2.1. Primeiro momento: AQUECIMENTO 

Após explicações preliminares, os estudantes realizaram com êxito o Aquecimento, 

através de uma série de exercícios propostos, que incluíram aquecimento corporal, jogos 

grupais, jogos de pesquisa de espaço e ritmo e jogos de imaginação. O Aquecimento 

específico propiciou o surgimento de 18 personagens: 

 O rei (e1); O guerreiro (e2); A viúva (e3); O velho José, defensor das matas (e4); O anjo 

que cura as dores (e5); A guerreira (e6); A noiva (e7); O anjo (e8); Uma criança (e9); 

Uma criança (e10); A caçadora de sonhos (e11); Uma criança (e12); Um herói (e13); A 
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árvore da sabedoria (e14); O cego (e15); O guardião (e16); Uma criança (e17); A flor 

(e18). 

 

25.2.2. Segundo momento: DRAMATIZAÇÃO 

 

Em um espaço delimitado para o palco se iniciou a etapa de Dramatização. Foram 

apresentadas cinco cenas criadas pelos estudantes. A plateia interagiu em algumas delas. A 

primeira cena foi a mais longa e contou com a intervenção de vários participantes. Todos 

estavam motivados. Alguns estudantes tiveram dificuldade na composição do personagem 

(e2; e6; e13; e18; e16), outros se mostraram mais seguros (e1; e3, e12).  Houve bastante 

emoção, principalmente na cena 4 e 5. 

A seguir encontra-se a transcrição das cenas. 

 

CENA 1-  QUEM É O DONO DA  FLORESTA? 

PERSONAGENS: Velho José, Senhor da Floresta (e4) A árvore da sabedoria (e14), A Flor 

(e18), O Rei (e1), O guardião do Rei (e16) 

Participaram da cena: O anjo (e8); a noiva (e7); o poder da natureza (e15) 

 

Ato 1 

Entra em cena o velho José. No canto do palco está a arvore da sabedoria e ao seu lado a 

flor. 

José – Olá árvore, olá flor. Como vocês são belas. Estou triste porque querem me expulsar 

da floresta. Eu não quero sair daqui. Vivi minha vida toda aqui.  

Dirigindo-se a árvore da sabedoria: 

José- Vim pedir seus conselhos. O que eu faço? Eu não quero sair daqui.  A floresta precisa 

de cuidado. 

Entra o guardião do Rei se anunciando com uma gargalhada 

Guardião- Eu sou guardião do Rei. Estou aqui para lhe avisar que você tem que sair daqui. O 

Rei quer que desocupe a floresta imediatamente para construir seu terceiro palácio de verão!  
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José - Como assim? Eu não quero sair da aqui. A floresta é minha casa, aqui é onde mora 

minha felicidade! 

Guardião - Não quero saber. Você tem que sair. O Rei quer destruir a floresta .Vá embora! 

Flor- José mostre para o Rei a beleza das flores! 

Arvore- Acalme-se filho tudo vai dar certo! 

 

Ato 2 

Entra em cena o Rei e inicia um diálogo com o guardião.  

Guardião - O velho não quer sair da floresta. 

Rei - A floresta é minha, mande matar todos! 

Guardião - Porque o senhor não conversa com a árvore da sabedoria e pede um conselho? 

Rei – Mande chamar o velho José.  

Dirigindo-se a ele: 

Rei- Eu sou o dono da floresta, eu sou o Rei 

José- Eu herdei a floresta, eu cresci neste lugar! 

Rei- Vou conversar com a árvore. Espere aqui! 

Dirigindo-se a árvore: 

Rei- Ouvi dizer que você pode me aconselhar 

Arvore- Nessa floresta, temos muitas belezas, posso dar o conselho mais lindo. Temos 

muitos lagos, rios e paz. Aqui transferimos tranquilidade. 

José vai para frente do palco.  

José (pensando alto): - Estou me sentindo muito mal. Estou triste. Eu nasci nessa floresta, eu 

amo as árvores e as flores. O Rei é um homem mau. Ele quer construir castelos, destruindo a 

árvore. Eu não posso deixar isso acontecer. Sozinho eu não posso. Preciso de ajuda! 

Entra o anjo e se dirige ao rei: 

Anjo- Pense um pouco, reflita. A floresta precisa viver. Você tem muitos bens. Respeite a 

floresta e todos os que nela vivem. Escute meu conselho, sou um anjo. 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

263 

 

 O Rei só escuta e nada responde. 

 O guardião escuta tudo, sem tomar posição. Vai ao centro do palco e fala. 

Guardião (pensando alto): - Acho que o Rei está certo. Eu não queria ser o Rei, ele dá as 

ordens e eu passo para o resto. Nós somos amigos, não acho que ele está sendo injusto.  Ele 

deve destruir a floresta sim e eu vou cumprir tudo. 

 

Ato 3 

Nesse momento entram em cena outros personagens criados no momento. 

A noiva (e7) dirige-se ao Guardião do Rei e começa a falar: 

Noiva- Você precisa saber o que está acontecendo. Eu sou a noiva do Rei e sei que ele 

destruir a floresta para construir nosso castelo. Mas depois que você expulsar o velho, você 

também será expulso, você é o próximo! Una-se a mim contra o Rei e vamos acabar com 

essa história! 

Guardião- Não, de jeito nenhum. A floresta será destruída. Não quero acordo com você! 

 Os dois continuam discutindo sem chegar a um acordo. Entra um Ser vai até a árvore 

e a flor e diz:  

 Ser- Eu sou o poder da natureza. Vim ajudar vocês a floresta não vai ser destruída lutemos 

todos contra o Rei. 

 Há uma confusão no palco, todos falam ao mesmo tempo. O Rei enfim começa a 

falar: 

- Está bem, está bem. Eu concedo que a floresta fique. Farei meu palácio em outro lugar.  

Todos comemoram felizes e vão embora. 

Ato 4 

O Rei volta à cena sozinho e diz: 

Rei- Tudo foi uma farsa. E aqueles tolos acreditaram. Jamais desisti de construir o palácio. 

Hoje mesmo a floresta será destruída! Guardião!!! 

CENA 2- A CURA 

PERSONAGENS: A viúva Angelina (e3) e o Anjo (e5) 
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Viúva entra em cena em prantos se joga no chão e fica sentada no centro do palco 

falando: 

Viúva - Eu não acredito mais em nada, eu vou acabar com a minha vida. Meu marido 

morreu, meu filho morreu, estou desesperada, não sei mais o que fazer! Isso não pode, é 

muita desgraça, não quero saber de mais nada, vou cair na vida, vou ser macumbeira... 

Entra o Anjo Curador da Tristeza e fica ao seu lado. O anjo fala baixinho e tenta 

consolá-la. 

Anjo - Calma, minha filha. Eu sou o anjo que tira toda a tristeza. 

O anjo põe a mão no coração da viúva e a faz deitar. 

- Eu vim aqui para ajudar eu vou levar comigo a sua tristeza. Feche os olhos. 

A viúva se acalma, o anjo remove a dor. Os dois se abraçam. 

 

CENA 3- O PODER DE DECIDIR 

PERSONAGENS: Guerreiro Opressor (e2), Guerreira questionadora (e6), Herói reflexivo 

(e13) 

 Em um tempo e lugar indeterminado um guerreiro opressor domina o povo com mão 

de ferro. 

Opressor- A Melhor coisa que aconteceu foi o apocalipse. Nós que escolhemos quem é forte 

e o fraco. 

Ao seu lado a guerreira assiste a cena. O opressor diz para ela 

- Largue de ser estúpida. Vá fiscalizar os escravos. 

Guerreira- (Se questionando) O que é bem e o que é mal? Será que ele está ajudando as 

pessoas? E eu o quê estou fazendo? 

Entra em cena o Herói 

Guerreira - Quem é você? 

Herói- Você não precisa saber quem eu sou. Você não sabe fazer o seu próprio julgamento 

do que é bom ou ruim? Aprenda a fazer isso, é necessário. 

Guerreira- Acho que ele está fazendo o bem, mas as pessoas não estão sorrindo. 
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Herói - Eles querem ter você por perto? 

Guerreira- Não! 

Herói -Você tem os seus poderes? 

Guerreira- Ele disse que meu poder tava chegando. Que eu ser poderosa, mas esse poder não 

chega! 

Herói - Vou lhe dar o poder de você decidir. (toca nela e sai de cena) 

 Entra o Opressor e começa a discutir com a guerreira.  

Guerreira- Você me falou que todo mundo vai ser feliz! Isso não está acontecendo! Vou 

chamar meu exército 

Opressor: - (gritando) Pare com isso! Volte para seu trabalho! Vai ser pior! 

Um grupo se levanta da plateia e passa a gritar contra o opressor.  

Grupo contra o opressor: - Fora, fora o rei! 

Opressor- Parem com isso! Gente, é uma anarquia! 

Entram em cena dois populares (e16 e e1) e levam o opressor embora. 

 

 

CENA 4- LUZ PARA SONHAR 

PERSONAGENS: O homem cego (e15) a Caçadora de sonhos (e12) 

O homem cego entra tateando. Senta-se no chão no centro do palco. Chega a 

Caçadora de Sonhos.  

Homem cego – Quem é você? 

Caçadora- Eu sou uma caçadora de sonhos 

Homem cego- Meu sonho é enxergar novamente. 

Caçadora- Posso cantar uma musica para você ouvir e imaginar 

Homem cego - Eu tenho medo... 

Caçadora - Como você imagina ser uma flor? 

Homem cego – Flores estão em arvores e são bem pequenas 
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Caçadora - Fale mais um pouco e dos seus medos. 

Homem cego- Tenho medo da solidão, do que eu não vejo. Eu acho que tem muitas pessoas 

no mundo para ajudar. 

Caçadora - Eu caço sonhos e procuro realizá-los. Você disse que tem medo da solidão e de 

todas as pessoas. Toque em meu rosto, você precisa arriscar e experimentar a liberdade. (Os 

dois estão ajoelhados de frente um para o outro no centro do palco). 

   A caçadora de sonhos tira a venda dos olhos do cego. Ele fica de pé e passa a 

enxergar.  

 

CENA 5- A TRANSFORMAÇÃO 

PERSONAGENS: Criança 1- Alice (e10), Criança 2- Jéssica (e9), Criança 3- Maria (e17), 

Chapeleiro (e3) 

 Três crianças brincam em um jardim. Alice e Jéssica rodam e conversam enquanto 

Maria está no canto sozinha. 

Alice- Ei, venha brincar conosco! 

Jéssica- Porque você está chorando? 

Maria- Porque ninguém gosta de mim. Tenho uma diferença na perna, olhem, tenho as 

pernas tortas! 

Alice- Não fique assim vamos chamar alguém para ajudar você. 

Jéssica- O chapeleiro vai resolver seu problema, vai desentortar suas pernas. 

Entra o Chapeleiro e fala com as crianças. 

Chapeleiro- Olá1 Eu vim aqui ajudar vocês. Vocês são muito lindas. 

Alice- Nossa amiga está triste, ela é diferente. 

Maria- (Falando para si mesma) Como é ser diferente dos outros? É muito triste porque eu 

vejo as crianças brincando e eu não consigo fazer as mesmas coisas que elas fazem. Gostaria 

que minhas pernas voltassem ao normal. Eu nem sempre fui assim... Tinha as pernas 

direitas. Eu mangava muito das pessoas e comecei a ficar com a perna torta. E agora estou 

assim.  
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Chapeleiro- Não devia julgar as pessoas, diferente é a ignorância, a falta de sentimento. 

Você julga as pessoas e não percebe que você esta julgando a sim mesma.  Olhe nos meus 

olhos, o que você esta passando é no seu psicológico.  

Ficam no centro do palco Maria e o Chapeleiro e começa a transformação das pernas. 

Chapeleiro- Olhe, seus pés estão normais e você pode mudar, você pode ser uma pessoa 

melhor! Então abrace as meninas e mostre que você mudou. 

Maria- Eu posso!!! 

 

25.2.3. Terceiro momento: COMPARTILHAR 

 

Após a dramatização seguiu-se o momento final do Teatro Espontâneo, o 

compartilhar. Os estudantes ficaram dispostos em circulo e começaram a falar livremente 

sobre a experiência vivenciada no Teatro.  

Na Oficina G2 este foi um momento de muita emoção. O participante e3 revelou 

fatos de sua vida pessoal comovendo o grupo. Vários estudantes choraram. 

Segue-se a transcrição das falas. 

 

e3: “Fiquei em paz comigo mesmo, depois vivenciei o personagem, a tristeza, a dor de 

perder um filho é enorme. O sábio disse que eu tivesse paciência. Tive muitos problemas, 

muita dificuldade com a aceitação da minha orientação sexual. Me envolvi com pessoas que 

não deveria e acabei usando drogas. Pensei em me matar. O personagem se parecia 

comigo, ela queria se soltar e foi o que eu realmente passei no período que usei drogas.” 

 

e16: “Viajei, imaginei o personagem com 3 braços e 3 olhos, depois entendi que eu teria 

quer ser forte. Esperei todos pegarem o tecido, o que sobrou peguei e usei. Na hora da peça 

provoquei a sensação que não deveria, fui irônico como na vida real. No meu mundo eu me 

vi sozinho, não ouvi nada que o sábio quis passar.” 

 

e9: “No primeiro momento, o que eu gostaria de ser era uma criança, eu vi o sábio mas não 

optei por seguir, não consegui escutar. Eu escolhi ser criança porque tenho sempre vontade 

de brincar e sou muito brincalhona.” 
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e2: “Peguei o tecido pela cor laranja. O meu personagem foi baseado em filmes. Não seria 

um vilão, mas decidi ser outro personagem. Na hora do improviso devemos desgostar. Não 

gosto muito de trabalhar em grupo, porque sou individual. Gostei porque tive que gritar, o 

personagem foi bem a minha cara, sou estressado e tenho pavio curto.” 

 

e14: “Achei que não ia conseguir sair do lugar, mas depois fui me concentrando e vi Deus, 

ele sorria para mim, eu pensei ‘ Se for para ser vai ser’. Fui uma árvore dos conselhos 

porque é o que eu preciso. Teatro é um dom, é tudo muito detalhista e lindo. A maneira de 

me expressar foi maravilhosa.” 

 

e15: “Fiz um cego que me retrata, ele não vê e eu não vejo as coisas óbvias. Sempre me 

doou para a pessoa, mas nunca é recíproco, quebro a cara. O sábio me pediu para eu sair 

da caixa.” 

 

e12: “Desde o primeiro momento me senti a vontade. Na imaginação da floresta eu vi um 

caçador, o sábio me disse que deve-se caçar sonhos. É muito difícil você chegar no outro e 

saber ajudar. Ninguém sabe até onde ir, é complicado, não sei até onde posso ir por medo 

de machucar outra pessoa. Saber olhar pro outro, isso é o que falta nas pessoas.” 

 

e4: “Me imaginei numa trilha subindo nas árvores. O sábio diz que deve-se lutar pelo o que 

é seu. Me considero um lutador, procuro sempre conquistar.” 

 

e8: “Sempre tive dificuldade com o teatro, me soltei depois dos alongamentos. No alto da 

montanha vi o sábio e ele pediu pra eu confiar nele que iria dar certo. Eu tenho um anjo 

perto de mim.” 

 

e5: “Gostei dos exercícios, foi bem divertido. Quando cheguei na montanha vi um alguém 

que disse que não devo ter medo das coisas. Abracei a pessoa, foi como se fosse um refúgio. 

Escolhi o personagem a partir do que vi nele. Tento mudar as pessoas, tirar a tristeza. 

Tento ser algo significativo para alguém.” 

 

e1: “Já tive experiência com teatro, é uma arte que lhe dá possibilidade de ser outra pessoa. 
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Quando vi o sábio ele me disse que tenho que aproveitar a vida, disse ainda que eu deveria 

ser a felicidade e que devo ajudar as pessoas. Me entrego demais as coisas, se eu promoter 

eu vou cumprir.” 

Os outros participantes não quiseram se manifestar. Alguns, como e7 e e17, ficaram 

bastante emocionadas e prefiram ficar em silêncio.  

 

25.3. Análise geral do exercício 

O exercício do Teatro espontâneo foi um momento muito significativo, 

acompanhado com curiosidade e excitação pelos estudantes dos grupos G1 e G2. 

Na etapa de Aquecimento foram realizados jogos de pesquisa de espaço e ritmo, 

jogos de grupalização e jogos de imaginação. Os dois grupos de estudantes mantiveram a 

motivação durante os exercícios, o que foi essencial para o clima e interação obtidos durante 

a Dramatização. Como resultado dos jogos de Aquecimento, os estudantes criaram 

personagens, interagiram entre si livremente e dramatizaram 11 cenas, sendo, seis na 

primeira Oficina e cinco na segunda Oficina. 

As cenas mais relevantes foram “A descoberta”, na Oficina G1, e “Luz para sonhar”, 

na Oficina G2. Elas foram criadas e encenadas no momento da sessão de por um estudante 

de biologia e uma estudante de enfermagem (cena 1) e por um estudante de Engenharia Civil 

e uma Estudante de Direito (cena 2).  

A primeira cena envolveu dois personagens: um ser misterioso e uma velha indiana. 

O enredo mostrou a velha tentando descobrir a identidade do “ser misterioso”, que ao final 

se revela de forma surpreendente: “Eu sou a criatividade”. 

A segunda Cena também foi representada por dois personagens: um homem cego e 

uma “caçadora de sonhos”. Esse enredo mostrou a tristeza do homem por não enxergar e 

como a caçadora o ajudou a recuperar a visão. 

O Teatro da Espontaneidade, segundo Moreno (1984) “tem a tarefa de servir ao 

momento (...) Seu repertório poderá conter produções poéticas bem como problemas sociais 

(...) Livre dos clichês de forma e conteúdo, pode organizar seu repertório de acordo com a 

audiência.” 

As cenas apresentadas mobilizaram e foram representativas dos respectivos grupos, 

trouxeram a luz ao que devia emergir no momento e constaram de uma síntese das temáticas 
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abordadas em todas as outras cenas: acreditar em si mesmo, vencer o medo, superar 

obstáculos, poder escolher, encontrar soluções. 

As representações surpreenderam pela beleza cênica, simbologia, diálogo e sintonia 

com o imaginário do grupo. 

Observou-se nas duas cenas a presença de uma metáfora: ao retirar-se aquilo que 

impede a visão (a capa, a venda) descortinam-se novos horizontes. O que está oculto se mostra, 

o que não é compreensível se entende, o que não se imagina ganha forma.  

Na terceira etapa, o Compartilhar, os estudantes comentaram livremente o que sentiram 

e como perceberam a atividade. Alguns manifestaram algumas dificuldades como E3; E4; E11; 

e E12, na Oficina G1; e e8 na Oficina G2. Outros, expressaram satisfação e facilidade no 

exercício, como E1, E6 na Oficina G1; e14, e12, e5 e e1, na Oficina G2. 

Nas falas dos estudantes percebeu-se a essência plural do exercício teatral, com seu 

potencial para despertar sentidos e resignificar experiências. O exercício, portanto, cumpriu seu 

objetivo.  
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26. VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES 

 

Esta sessão do capítulo dos Resultados trata da verificação das hipóteses inicialmente 

formuladas nesta Tese. Entre as seis hipóteses testadas, quatro foram confirmadas (H
1
, H

4
, 

H
5
, H

6
) uma foi refutada (H

2
 ) e outra parcialmente confirmada (H

3 
). 

 

HIPÓTESE 1 

 H
1
 O ambiente da universidade não tem proporcionado o desenvolvimento da 

criatividade dos alunos. 

Esta hipótese foi verificada como verdadeira. 

Investigou-se esta hipotese mais especifícamente através dos exercícios: O ambiente 

criativo e não criativo, Fluência criativa, Sinética, Tempestade de ideias. Através deles pode-

se visualizar a percepção dos estudantes sobre o ambiente da universidade e sua relação com 

a criatividade. 

Os estudantes descreveram como criativo um ambiente de liberdade, acolhimento, 

compreensão espontaneidade e alegria; e como um ambiente não criativo aquele que é 

repressor, com muitas regras, que induz o medo, a passividade, a mesmice, a repetição. Em 

suas falas os estudantes associaram o clima de pouco incentivo à criatividade ao ambiente da 

universidade. 

Durante dramatização (exercício Comparando o ambiente criativo e não criativo) 

houve uma ilustração do que acontece no contexto da universidade, em especial a sala de 

aula.  O professor foi representado como autoritário, que usa método tradicional de ensino, 

que inibe questionamentos, reprime comportamentos divergentes, alimenta o medo. Em 

oposição foi mostrada uma atuação pedagógica que acolhe e desenvolve a criatividade, 

percebida de forma pontual na universidade segundo os estudantes.  

Ao listar uma série de fatores inibidores de um ambiente criativo (exercício Fluência 

criativa) os estudantes fizeram duas alusões ao ambiente universitário. A primeira diz 

respeito à universidade como um local onde predominam e se privilegiam regras; há falta de 

incentivo e os estudantes são pouco estimulados, se sentindo oprimidos e reprimidos pelo 

sistema. A segunda alusão remete ao cotidiano do acadêmico, caracterizado como 

desgastante, pois se convive com o medo, o estresse e a falta de tempo. 

Esse quadro traçado caracteriza um ambiente de pouco incentivo à criatividade.  

No exercício Sinética, foram feitas duas analogias envolvendo o estudante 
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universitário. Este foi comparado ao uma criança aprendendo a andar (G1) e a um 

maratonista (G2). No primeiro caso se expressa a ideia que o acadêmico, em especial o 

Bolsista de Iniciação Científica, se sente imaturo, desprotegido, ao mesmo tempo que é 

impelido a se desenvolver, a realizar uma tarefa. Sua aspiração é: apoio, orientação, diálogo, 

acesso a infraestrutura (de pesquisa), estímulo e tempo (para amadurecer, para cumprir as 

tarefas). 

No segundo caso se expressa a ideia que o acadêmico é sobretudo “um forte”,  

alguém que se dedica e se esforça muito, mas também se sente cansado, pressionado e tenso. 

Sua aspiração é: descansar, ter condições de se desenvolver, ser reconhecido e saber 

reconhecer suas próprias potencialidades. 

Essa duas representações indicam que estes estudantes estão inseridos em um 

ambiente de pouco apoio e baixo reconhecimento tanto de suas fragilidades quanto de seus 

potenciais; o que pode ser associado a um ambiente de pouco incentivo à criatividade. 

Em Tempestade de ideias, foram estimuladas ideias livres sobre um tema escolhido 

pelos, que depois foram discutidas e encaminhadas a fim de se propor soluções. Nesse 

exercício surgiram as questões/ situações-problema: “Como as políticas da universidade 

influenciam diretamente na vida dos universitários e futuros profissionais?” “Como os cortes 

feitos pela universidade podem interferir na vida acadêmica do estudante?” “A falta de 

incentivo as artes e a cultura na universidade”; “ A falta de incentivo financeiro para os 

acadêmicos da universidade”. 

As situações propostas e as ideias encadeadas a partir daí apontam três carências: 

políticas universitárias que incentivem a criatividade, à pesquisa, a formação critica dos 

estudantes; recursos financeiros escassos que fragilizam a infraestrutura dos cursos e a 

valorização dos estudantes e professores; pouca atenção destinada ao fomento das artes e da 

cultura na universidade.  

Esse conjunto de fatores ilustra um ambiente desfavorável ao desenvolvimento da 

criatividade. 

Vale ressaltar que, a despeito dessa visão, os estudantes em diversos outros 

exercícios, como Linha da Vida e Explorando Consequências demonstração sua satisfação e 

orgulho em poder frequentar uma IES pública, onde ingressaram mediante concurso público 

e se apresenta como uma oportunidade, muitas vezes única, de ascensão social. 

 

HIPÓTESE 2 
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H
2
 Estudantes que participam de atividades de pesquisa tem criatividade diferenciada 

(maior) daqueles que não participam deste tipo de ação. 

Esta hipótese foi verificada como falsa. 

Investigou-se esta hipotese mais especifícamente através da Análise do Teste de 

Torrance “Pensando Criativamente com Figuras” 

A média da pontuação obtida Índices Globais de Criatividade, que envolve a 

mensuração de 13 competências criativas, situou os estudantes da Oficina G1 (bolsistas de 

Iniciação Científica) abaixo da média da população geral; enquanto que os estudantes da 

Oficina G2 (estudantes sem participação em pesquisas) ficaram acima da média da 

população ao final da Oficina. 

Nesse sentido, a hipótese é verificada como falsa, pois houve diferença entre os dois 

grupos, sendo que de forma negativa para os estudantes que participam do Programa de 

Iniciação Científica, pois estes apresentaram médias inferiores no referido Teste. 

Em relação à evolução, ou seja, quando comparados os resultados da primeira e da 

segunda aplicação dos Testes de Torrance, o grupos (G1 e G2) se comportaram de maneira 

semelhante, pois os dois evoluíram. 

Contudo, se comparados entre si, verificou que os estudantes G1, tiveram 

desempenho um pouco inferior aos dos participantes G2. Na Oficina G1, 10 entre os 12 

participantes (83,3%) aumentaram seus Índices Globais de Criatividade. Na Oficina G2, 17 

entre os 18 participantes (94,4) aumentaram seus Índices de Criatividade. Nesse sentido, 

portanto, a hipótese é considerada falsa, pois os estudantes G1 apresentaram evolução 

inferior aos estudantes G2 nos Índices Aplicados. 

No que toca às competências primárias investigadas no Teste, os participantes da 

Oficina G1 apresentaram maior evolução na competência Originalidade, enquanto que na 

competência Elaboração foi percebido um recuo. Por outro lado a característica Elaboração 

foi à competência que mais evoluiu entre os estudantes da Oficina G2. Não foi observado 

recuo nas outras competências para este grupo. Neste sentido a hipótese é considerada falsa, 

pois o desempenho dos estudantes G1 foi inferior aos estudantes G2. 

Em relação às características secundárias os estudantes da Oficina G1 evoluíram 

mais em Expressão de Emoções, seguida pela competência Movimento. Contudo, observou-

se recuo nas competências analíticas Perspectiva Incomum, Perspectiva Interna e ainda em 

Extensão de Limites. Os estudantes da Oficina G2 evoluíram mais em Títulos Expressivos, 

porém, de forma diferente dos participantes da Oficina G1, obtiveram evolução significativa 
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em Perspectiva Interna. Neste grupo foi verificado um recuo pouco significativo em 

Combinações. Também sob esta perspectiva a hipótese é considerada falsa, pois os 

estudantes da Oficina G1 mostraram desempenho inferior, pois apresentaram recuo em 3 

competências, enquanto que os estudantes da Oficina G2, recuaram em apenas 1 

competência. 

   Não existem elementos suficientes para elucidar os motivos que geraram esse fato, 

que contraria o esperado, uma vez que a criatividade é um dos elementos para o 

desenvolvimento das pesquisas científicas. Constatou-se, porém, de forma inequívoca, que o 

grupo G2 sentiu-se mais à vontade para expressar suas habilidades criativas, o que lhe 

permitiu uma evolução mais significativa. 

 

 

HIPÓTESE 3 

 H
3
 Estudantes universitários tem uma percepção limitada sobre criatividade. 

Esta hipótese foi verificada como parcialmente verdadeira. 

Investigou-se esta hipotese mais especifícamente através de formulário com uma 

pergunta aberta (O que é criatividade), do exercício grupal Conceito criativo. 

Os conceitos individuais dos estudantes foram analisados e sintetizados, sendo 

subdivididos em 5 classes ou categorias:  capacidade de dar forma; capacidade de resolver 

problemas; capacidade de transformar, inovar; capacidade de ter ideias e capacidade de 

produzir algo diferente. A partir dessas categorias obteve-se o seguinte enunciado:  

“Criatividade é a capacidade de dar forma, de resolver problemas, de transformar e 

inovar, ter ideias e produzir algo diferenciado.”  

 Este conceito está em consonância com diversos autores e apresenta alguns 

importantes aspectos da criatividade. Outros aspectos, contudo foram pouco evidenciados, 

especialmente dizem respeito à compreensão da criatividade como potencial humano que 

pode ser desenvolvido e é influenciado pelo contexto sociocultural a que se pertence. Dessa 

forma a hipótese é verificada verdadeira parcialmente, pois o conceito não pode ser 

considerado limitado, mas também não assume os contornos que permitam classifica-lo 

como um conceito abrangente, que envolva as múltiplas dimensões da criatividade. 

No exercício Conceito criativo foram elaborados em grupo 7 conceitos de 

criatividade, sendo que 3 foram concebidos pelos estudantes da Oficina G1 e 4 concebidos 

pelos estudantes da Oficina G2. Para o grupo G1 predominou nos conceitos a ideia de 
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resolução de problemas e possibilidades de mudanças; para o grupo G2, a ideia de 

transformação perpassou nos 4 conceitos elaborados. A originalidade, expressão de emoções 

e associação entre criatividade e arte também foram significativas na construção conceitual 

deste grupo. Nesta perspectiva, a hipótese se confirma parcialmente, ou seja, os conceitos de 

criatividade apresentados trazem pontos relevantes, e algumas lacunas que ser consideradas 

limitações parciais.  

 

 

HIPÓTESE 4 

 H
4
 Estudantes universitários se autoavaliam como pouco criativos. 

Esta hipótese foi verificada como verdadeira. 

Verificou-se esta hipotese através de formulário com uma pergunta aberta (Como voce se 

autoavalia em relação à criatividade?). 

Entre os 30 estudantes, 5 se avaliaram como muito criativos (todos pertencentes ao grupo 

da Oficina G2), 6 como moderadamente criativos, 2 deram respostas inconclusivas e 19 como 

pouco criativos. Dessa forma, a hipótese foi verificada verdadeira, pois 66% da amostra se 

autoavalia pouco criativa.  

 

HIPÓTESE 5 

H
5 

Desenvolver um programa de criatividade pode interferir positivamente na 

criatividade dos estudantes. 

  Esta hipótese foi verificada verdadeira. 

Verificou-se esta hipótese através da análise dos exercícios realizados durante as 

“Oficinas de viver” e dos resultados obtidos no Teste de Torrance “Pensando Craitivamente 

com Figuras”.  

Na análise geral dos exercícios aplicados, feitas a partir de observação participante, 

do registro escrito em Diário de Campo, e do registro fotográfico das produções artíticas dos 

estudantes, verificou-se que: os participantes da Oficina demonstraram motivação; 

realizaram as atividades propostas, apresentando um desempenho positivo (realização 

completa dos exercícios, sem desistência e insucesso) em ambos os grupos (G1 e G2); nos 

dois grupos, alguns indivíduos se destacaram em características criativas como Fluência e 

Originalidade; nas expressões artísticas, os participantes manifestaram satisfação em realizá-
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las, habilidades criativas nas produções (pintura, modelagem, teatro), e, em menor 

proporção, apresentaram dificuldades, creditadas fatores individuais como bloqueios 

criativos e timidez. Em relação a trabalhos grupais que envolveram atividades lúdicas, 

manifestação de afetuosidade, compartilhamento de ideias e história de vida; os participantes 

aderiram com satisfação evidente e valorizaram os momentos, tidos como oportunidades 

raras no ambiente da universidade. Nesse sentido, portanto, a hipótese foi verificada como 

verdadeira, pois influiu positivamente no desenvolvimento do potencial criativo ao trabalhar 

aspectos múltiplos da criatividade, envolvendo fatores cognitivos, emocionais, individuais e 

culturais. 

Sobre a aplicação do Teste Figurativo de Torrance, foi verificada evolução em G1 e 

G2; ou seja, comparando os resultados iniciais e finais da aplicação do Teste, os últimos 

foram mais favoráveis, obtendo pontuação maior. Isso indica que, na aferição deste 

instrumento, os estudantes desenvolveram habilidades criativas. Dessa forma, a hipótese foi 

verificada como verdadeira. 

 

HIPÓTESE 6 

H
6
 Estudantes que participaram do programa de criatividade consideram-se mais 

criativos ao final deste. 

Esta hipótese foi verificada como verdadeira. 

Verificou-se esta hipotese através de formulário com uma pergunta aberta (Como voce se 

autoavalia em relação à criatividade?) que foi aplicado uma segunda vez ao final da Oficina de 

Viver. Diferindo da primeira aplicação, 23 entre os 30 estudantes (78% da amostra) se 

autoavaliaram como criativos, de forma que a hiótese foi confirmada verdadeira. 

  



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

277 

 

CONCLUSÃO 

 

Este capítulo, o mais extenso da Tese, compreendeu a análise e discussão dos 

resultados e a verificação das hipóteses inicialmente formuladas. Pode-se concluir, conforme 

foi apontado no texto, que quatro hipóteses foram verificadas (H
1
, H

4
, H

5
, H

6
); uma não se 

verificou (H
2
) e outra foi parcialmente verificada (H

3 
). 

Os resultados obtidos permitiram conhecer de forma inequivoca como os estudantes 

da UVA compreendem e se autoavaliam em relação à criatividade, e perceber lacunas e 

potenciais que se apresentam nesse campo. A avaliação feita pelo Teste Figurativo de 

Torrance, a análise dos exercícios para desenvolvimento da criatividade, e a visão de fatores 

que inibem e potencializam a criatividade segundo os estudantes, também contribuem de 

forma significativa para embasar as conclusões finais deste Estudo e sugerir estratégias 

educacionais futuras.  

Conclui-se, portanto, que este capítulo, cumpriu integralmente sua finalidade, 

acresecentou detalhes, deu visibilidade e revelou nuances do universo pesquisado.  
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CONCLUSÕES E PERSPETIVAS FUTURAS 

 

Ao final do percurso desta Tese, foi possível chegar às conclusões descritas a seguir: 

Com relação à percepção dos estudantes sobre a criatividade concluiu-se que os 

estudantes demonstraram conhecer elementos fundamentais da criatividade, associando-a 

com criação, inovação, soluções de problemas e transformação. Outros aspectos, contudo, 

como a visão da criatividade como potencial humano que pode ser desenvolvido e sofre 

influencia do contexto em que se vive não foram abordados pelos estudantes. Dessa forma, 

conclui-se que a percepção da criatividade para este grupo é parcial, e, portanto, carece de 

maior aprofundamento. A partir daí pode-se inferir a importância da inclusão de discussões, 

troca de experiências e vivências criativas no cotidiano acadêmico no sentido ampliar a 

visão da criatividade entre os universitários. Não foi observada diferença significativa nas 

respostas dos dois grupos de estudantes (G1 e G2), apenas a manifestação de um interesse 

mais acentuado na “resolução de problemas” para o grupo G1 e na “possibilidade de 

transformação e inovação” para o grupo G2. Dessa forma, pode-se afirmar que o fato de 

participar de projetos de pesquisa na universidade, não interferiu de modo contundente na 

visão de criatividade dos estudantes dessa amostra. Ressalta-se a relevância de que espaços 

privilegiados como o Programa de Iniciação Científica atuem mais firmemente no fomento 

da criatividade, tanto como construto teórico basilar para pesquisa e inovação, quanto como 

vivência pedagógica para preparar futuros profissionais comprometidos com a excelência. 

Em relação à autoavaliação sobre criatividade, o grupo de estudantes da UVA 

apresentou uma avaliação negativa de si, tendência observada em outros estudos citados pela 

literatura. Esse fato pode está associado a limitações do próprio conceito de criatividade e ao 

autoconceito dos estudantes, que não foi objeto de investigação nesta Tese. Nesta questão, 

houve distinção entre os dois grupos, de modo que os bolsistas de Iniciação Científica (G1) 

apresentaram uma percepção de sua criatividade mais negativa que os outros estudantes 

(G2). Neste caso, a maior autocritica parece estar associada a maior cobrança para 

apresentar bons resultados acadêmicos que atinge o grupo de bolsistas de forma mais 

contundente. Essa pressão exercida pela IES pode assumir um duplo aspecto: o estudante se 

sente incapaz para realizar as tarefas que lhe são propostas, incluindo aquelas que envolvem 

criatividade; o estudante teme se avaliar positivamente e gerar maiores expectativas e 

cobranças de seu desempenho. Sugere-se que os professores orientadores estejam sensíveis 
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às fragilidades técnico-científicas e necessidades de reconhecimento dos estudantes, 

podendo usar a autoavaliação como instrumento. Em um aspecto mais amplo a discussão 

envolveria a própria formação do professor; as habilidades necessárias ao desenvolvimento 

da pesquisa científica; os métodos propostos pelas agências de fomento em relação à 

produtividade acadêmica. 

Sobre o potencial criativo dos estudantes, pode-se afirmar que os participantes da 

Oficina demonstraram motivação e realizaram a contento as atividades propostas, 

apresentando um desempenho positivo em ambos os grupos. Houve destaques individuais 

tanto em relação à manifestação de características criativas, tanto quanto em relação à 

evolução comparativa dos estudantes consigo mesmos e com seus pares. Ou seja, nos dois 

grupos (G1 e G2), alguns indivíduos se destacaram na execução das tarefas; outros, em 

menor proporção, apresentaram dificuldades. A criatividade dos estudantes também foi 

mensurada através da aplicação do Teste Figurativo de Torrance. Nesse aspecto, foi 

verificada evolução em G1 e G2; ou seja, comparando os resultados iniciais e finais da 

aplicação do Teste, os últimos foram mais favoráveis, obtendo pontuação maior. Isso indica 

que, na aferição deste instrumento, os estudantes desenvolveram habilidades criativas. Esse 

resultado se soma a autoavaliação dos estudantes mais positiva ao final das Oficinas; de 

forma que a evolução aferida pelo Teste de Torrance foi percebida pelos estudantes, sem que 

estes tivessem acesso aos resultados da testagem. Houve, no entanto, diferença entre os dois 

grupos (G1 e G2) pesquisados em relação aos Índices Criativos. Ao final da Oficina, 

participantes do primeiro grupo (G1), bolsistas de Iniciação Científica, obtiveram resultados 

abaixo da média da população em geral, enquanto que os estudantes do segundo grupo (G2), 

não envolvidos com atividades de pesquisa, aumentaram suas médias ficando acima da 

população em geral. Não existem elementos suficientes para elucidar os motivos que 

geraram esse fato; além da constatação que o grupo G2 sentiu-se mais à vontade para 

expressar suas habilidades criativas sem receio de ser questionado ou avaliado o que lhe 

permitiu uma evolução mais significativa. Nesse ponto, sugere-se discutir nas instâncias 

colegiadas da comunidade acadêmica, qual perfil do egresso que a UVA deseja formar para 

o futuro, e quais estratégias devem ser implementadas no presente para possibilitar uma 

formação que privilegie a autonomia, a reflexão crítica, a interdisciplinaridade, a 

contextualização dos saberes, o intercâmbio de ideias e a integralidade da tríade ensino-

pesquisa-extensão. Todos esses fatores permitem que o potencial criativo dos estudantes se 

desenvolva. 
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Em relação aos fatores inibidores e potencializadores da criatividade os estudantes 

associaram positivamente a criatividade a um ambiente de liberdade, acolhimento, 

compreensão, espontaneidade e alegria; e associaram negativamente a criatividade a um 

ambiente repressor, com muitas regras, que induz a passividade e uniformidade. Em suas 

representações, os estudantes se identificaram com o clima de pouco incentivo à 

criatividade. Concluiu-se que os estudantes demonstraram um potencial crítico-reflexivo, ao 

traçar um panorama coerente do ambiente criativo e fazerem relação com seu contexto 

acadêmico. Mostraram-se ainda receptivos e favoráveis ao diálogo e sedentos para 

compartilhar e discutir com seus pares os problemas emergentes do cotidiano. É importante 

que a universidade possa fomentar e não reprimir a efervescência de ideias; dar apoio aos 

canais legítimos de manifestação dos discentes e ampliar a escuta. Esses mecanismos seriam 

provocadores de um clima de maior participação e liberdade na universidade, e de forma 

geral contribuem para o florescimento da criatividade. 

Por fim, ao analisar o Programa de Desenvolvimento da Criatividade aplicado, 

denominado “Oficinas de viver: desenvolvimento do potencial criativo”, conclui-se que este 

cumpriu os objetivos propostos. Na ocasião da conclusão das Oficinas, os estudantes 

apresentaram um conceito de criatividade que, de forma geral, ganhou em amplitude. A 

autoavaliação foi significativamente mais positiva, denotando que os estudantes passaram a 

identificar em si características criativas que antes não eram percebidas. Essa percepção 

individual mais acurada a respeito de seu potencial influi na capacidade criativa. Por outro 

lado, as Oficinas propiciaram momentos de atividades grupais, que permitiram aos 

estudantes expressar emoções e explorar a afetividade, através da formação de vínculos 

entre eles. Nas atividades que envolveram expressões artísticas (pintura, modelagem, teatro) 

foi possível se observar mais claramente dois movimentos: um interno, no sentido de se 

perceber e buscar dentro si significados para o que era proposto; e outro externo, no sentido 

de comunicar as sensações experimentadas e através do compartilhamento de experiências 

sentir-se reconhecido e acolhido pelo grupo. A avaliação do Teste de Torrance corrobora 

com a assertiva de que houve algum desenvolvimento do potencial criativo dos estudantes. 

Outro aspecto positivo observado, ora de forma mais evidente, ora de forma mais sutil, foi o 

prazer que os participantes expressaram durante as atividades das Oficinas, manifestado 

verbalmente, em gestos de afetuosidade que se prolongaram para além dos momentos 

formais dos encontros. Mais de um ano depois do término da Oficina, muitos estudantes de 

diferentes áreas de conhecimento ainda mantém contato e trocam experiências entre si 
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através das redes sociais.   

Os estudantes são com certeza o maior patrimônio da universidade. Desenvolver seu 

potencial criativo é uma questão necessária, urgente, e mesmo vital para se construir uma 

IES crítica e aberta, capaz não apenas de reproduzir ideias, mas de fazer ciência e cultivar a 

sabedoria. No sentido de contribuir mais especificamente para o estímulo à criatividade na 

UVA, seguem algumas proposições de natureza prática, concebidas a partir desta Tese.  

 Aprimorar o Programa de Desenvolvimento de Criatividade proposto e discutir nas 

instâncias colegiadas a possibilidade de sua incorporação como uma atividade 

complementar, de formato contínuo, para os cursos de graduação da UVA; 

 Criar um Grupo de Estudos para discutir a criatividade na universidade; 

 Formar um Grupo de Trabalho (GT) junto às Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-graduação 

(PRPG), de Extensão (PROEX) e de Ensino (PROGRAD) para discutir formas de estimular 

à criatividade; 

 Mapear e divulgar eventos culturais e produtos criativos no âmbito da universidade;  

 Criar um fórum de discussão com professores sobre práticas criativas na universidade; 

 Facilitar a articulação de eventos de integração entre os universitários através do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE), órgão de representação estudantil. 

Esta Tese mostrou ainda que existem inúmeras possibilidades para ampliar a 

percepção de criatividade e, a partir delas, fortalecer a universidade. É preciso, 

sobretudo, deixar nascer aquilo que está pedindo para nascer. Ou pelo menos, não 

impedir seu nascimento. A beleza, como bem definiu o poeta libanês Gibran, “é a vida 

quando a vida desvela seu rosto sagrado. Mas, vós sois a vida e vós sois o véu”.  Assim, 

como na instigante cena de Teatro Espontâneo surgida durante as “Oficinas de Viver”, é 

possível enxergar em cada estudante um ser que quer tirar a capa, descobrir a cabeça e 

dizer: - Eu sou a criatividade! 
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ANEXOS 

 

I- FORMULÁRIO SOBRE CRIATIVIDADE 

II- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  

III- ROTEIRO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS 
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FORMULÁRIO SOBRE CRIATIVIDADE 

 

PROJETO DE PESQUISA “O SER CRIATIVO NO ENSINO SUPERIOR” 

OFICINAS DE VIVER: DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL 

CRIATIVO 

 

NOME:________________________________________________________ 

CURSO:___________________________ 

DATA:_______________________ 

 

 

 

Responda as questões: 

1. O que é criatividade? 

2. Como você se autoavalia em relação à criatividade? 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

           Prezado (a) Acadêmico (a): 

Sou professora do Curso de Enfermagem da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) 

e doutoranda em Ciências da Educação na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD). Estou desenvolvendo um estudo para analisar e desenvolver a criatividade em 

estudantes universitários, cujo titulo é: O SER CRIATIVO NO ENSINO SUPERIOR. 

Neste sentido solicito sua colaboração como participante da pesquisa. Será realizada uma 

Oficina, facilitada por mim, com carga horária de 40 h, onde serão feitos alguns registros 

(fotográfico, filmagens, escrito). Esclareço que as informações coletadas são sigilosas, e, 

principalmente, seu nome, não será em nenhum momento divulgado. Caso se sinta 

constrangido (a), envergonhado (a), durante a Oficina, você tem o direito retirar-se a 

qualquer momento sem que isso lhe cause qualquer problema. Pretendo com essa pesquisa: 

conhecer a percepção dos estudantes sobre criatividade; traçar um perfil dos estudantes em 

relação ao seu potencial criativo; conhecer a autoavaliação dos estudantes sobre sua 

criatividade; identificar fatores que podem inibir e potencializar a criatividade; propor um 

Programa de Desenvolvimento de Criatividade na universidade. Mesmo tendo aceitado 

participar, se por qualquer motivo, durante o andamento da pesquisa, resolver desistir, tem 

toda liberdade para retirar o seu consentimento. Sua colaboração e participação poderão 

trazer benefícios para o desenvolvimento da ciência e da educação. Estarei disponível para 

qualquer outro esclarecimento nos seguintes endereços: 

Rua Cel. Frederico Gomes 1804, Ap. 102, Campo dos Velhos, Sobral, Ceará. CEP. 62.030-

020, Telefone: (88) 994061214; (85) 999942569; E-mail: rebecasalesviana@gmail.com 

Avenida Comandante Mauricélio Ponte, 150, Derby – CEP: 62.041-040, Sobral, Ceará, 

Telefone: (88) 3677.4240 (Coordenação do Curso de Enfermagem da UVA) 

 

__________________________________ 

Rebeca Sales Viana  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO-TCPI 

Declaro que tomei conhecimento da pesquisa, intitulada O SER CRIATIVO NO 

ENSINO SUPERIOR, compreendi seus propósitos e, concordo em participar da 

pesquisa, estando ciente que em qualquer momento posso retirar meu consentimento 

em participar da mesma. 

Sobral, _____/_____/_____ 

_____________________________ 

Assinatura do participante 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES DAS OFICINAS 
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OFICINAS DE VIVER: 

 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL CRIATIVO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

MÓDULO I- Divergir, fluir 

Exercício 1- Listagem de Atributos 

 

Objetivos: Explorar capacidade de observação. Desenvolver fluência e títulos 

expressivos. 

Material: Objetos diversos, papel e caneta para cada participante. 

Descrição: 

 Mostrar objetos variados (caixa de brinquedos: sugestão: lanterna, espelho) 

 Solicitar que façam uma lista de atributos do objeto escolhido  

 Traçar uma meta progressiva no número de atributos dos objetos, pactuada 

com o grupo, aumentando a cada rodada (5, 10, 15). 

 

Exercício 2- Associação Livre de Palavras 

 

Objetivos: Desenvolver fluência  

Material: Folhas de papel e caneta para cada participante. 

Descrição: 

 Solicitar que listem (durante 1 minuto) todas as palavras que vierem à 

mente, sem bloqueios, julgamentos ou criticas, a partir de um estímulo 

(sugestão de palavras: fazenda, crise, criatividade)  

 Solicita-se que leiam espontaneamente as listas.  

 

 

 

 

 

Exercício 3- Conceito Criativo 
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Objetivos: Desenvolver um conceito grupal de criatividade. Desenvolver fluência, 

originalidade, uso de contextos. Promover o entrosamento do grupo. 

Material: Papel, caneta, cartolina, canetas hidracor. 

Descrição: 

 Formar subgrupos de acordo com o número de participantes. (Maior 

diversidade favorece o exercício) 

 Cada subgrupo deve selecionar em consenso palavras escritas no quadro 

resultantes da associação livre com o estímulo criatividade (Exercício 2) 

 Os participantes devem confeccionar um cartaz com um conceito de 

criatividade utilizando as palavras escolhidas. 

 Socializar a produção.   

 

Exercício 4- Discurso Livre 

 

Objetivos: Desenvolver fluência, originalidade, uso de contextos. Diminuir a 

timidez. Promover o entrosamento do grupo. 

Material: Tarjetas de papel, canetas hidracor 

Descrição: 

 Solicitar que um voluntário para fazer um discurso com o tempo 

cronometrado (pactuado com o indivíduo, atingindo até 1minuto).  

 Variações: 1. Facilitador indica tema do discurso; 2. Participante escolhe o 

tema do discurso; 3. Outro participante indica o tema a ser abordado no 

discurso; 4. Facilitador seleciona palavras a serem incluídas no discurso; 5. 

Outro participante do grupo seleciona palavras a serem incluídas no 

discurso; 6. Escolhe-se um objeto para ser introduzido no discurso; 7. O 

discurso deve substituir palavras por mímica. 

 

 

 

Exercício 5- Dinâmica das Analogias 
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Objetivos: Apresentar cada participante; Promover integração do grupo e 

autoconhecimento dos participantes; facilitar a empatia e expressão criativa. 

Material: Balões ou cartões coloridos 

Descrição: 

 Solicitar que os participantes escolham uma entre quatro cores. Cada cor é 

uma indicação de como você deve se apresentar. (Vermelho: Se eu fosse 

um animal seria...pois...;  Azul: Se eu fosse um país seria... pois...; Verde: 

Se eu fosse um personagens de quadrinhos seria...pois...; Amarelo: Se eu 

fosse um objeto seria...pois...) 

 

Exercício 6- Uso diverso de objetos (Caixa de Pandora) 

 

Objetivos: Desenvolver fluência, flexibilidade, originalidade. 

Material: Objetos diversos; papel e caneta. 

Descrição: 

 Apresentar aos participantes um objeto comum (sugestão: colher de pau, 

pente, prendedor de roupa, peneira, protetor de panela) e perguntar quais os 

usos possíveis que este pode ter e não os que, normalmente tem. Para que 

serve este objeto? 

 Listar as sugestões que forem surgindo 

 Dialogando escolher qual o “uso incomum” mais interessante 

 Dar um novo nome o objeto tendo em conta esse “uso incomum”. 

 

Exercício 7- Conte uma História 

 

Objetivos: Desenvolver flexibilidade e originalidade. Promover o entrosamento do 

grupo. Estimular o humor. 

Material: Objetos diversos; bola; caixa de som e música.  

Descrição: 

 Pedir um voluntário para escolher um objeto na caixa de brinquedos 

 Solicitar que conte a história daquele objeto. “Era uma vez...” 

 Passar a bola em círculo ao som de música. Quando a música parar, quem 

estiver com a bola deve continuar a história. 
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 Facilitador pode usar frases de estímulo (Era uma vez... Então, 

aconteceu...Quando de repente...O que ele não esperava era que..O melhor 

de tudo...E no final...) 

  

Exercício 8- Tempestade de Ideias 

 

Objetivos: Desenvolver fluência e elaboração. Promover o entrosamento do grupo. 

Material: Papel e caneta. 

Descrição: 

 Explicar os objetivos do exercício e encorajar a produção de ideias. 

 Eleger um tema ou situação problema que o grupo queira trabalhar 

(Exemplo de problema: Como aumentar e melhorar a produção científica 

na UVA? Como estimular a criatividade dos estudantes da UVA?) 

 Os participantes lançam ideias à medida que surgem na sua cabeça e estas 

são escritas no papel. Regras: não fazer juízos de valor nesta etapa, 

encorajar todas as ideias, produzir o maior número de ideias possível e 

combinar as ideias para gerar outras. 

 Avaliar as ideias surgidas, que são divididas em grupos e ordenadas com 

base na sua utilidade e prioridade. 

 Eliminação de ideias. As ideias consideradas absurdas ou impraticáveis são 

eliminadas. 

 Registro das ideias finais (pode listar prioridades e formas de 

implementação e/ou de resolução dos problemas). 

 Variação: Subdividir em dois grupos e socializar o resultado final em 

plenária. 

 

 

 

 

Exercício 9. Títulos Expressivos para uma História 

 

Objetivos: Desenvolver capacidade de síntese e observação. Desenvolver a 

expressão de emoções e títulos expressivos. 
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Material: Papel e caneta. 

Descrição: 

 Faz-se a leitura de duas histórias e solicita-se aos participantes para dêem 

títulos sugestivos para elas. (Exemplos de histórias no quadro )  

 

TEXTO 1 

 

Autor:  

Atribuído a Mark Twain 

 

Fonte: 

ALENCAR, Eunice M.L.S. Como 

desenvolver o potencial criador. 11ed. 

Petrópolis: Vozes, 2009. 

Havia um cientista (possivelmente psicólogo) interessado em 

realizar um estudo sobre a vida do maior general existente na face 

da terra. Após muito tempo de procura, este pesquisador foi 

informado que esta pessoa já teria morrido. Foi ele, então ao céu, 

onde pediu a São Pedro para mandar vir até ele a pessoa sobre a 

qual necessitava de informações para sua pesquisa. Quando a 

suposta pessoa chegou, o pesquisador imediatamente retrucou: 

- Não é esta pessoa com quem desejo falar. Esta, São Pedro, eu a 

conheci por muitos anos. Foi um simples sapateiro na cidade onde 

vivi. 

São Pedro, porém, respondeu: 

- Teria sido, porém, o maior de todos os generais, se tivesse tido as 

oportunidades e as condições ambientais adequadas para seu 

desenvolvimento. 

TEXTO 2 

 

Autor:  

Gibran Khalil Gibran 

 

Fonte:  

GIBRAN, Khalil G. O precursor.. trad. 

Mansour Challita. ACGI: Rio de Janeiro. 

Uma vez, um homem desenterrou em seu campo uma estátua de 

mármore de grande beleza. E levou-a a um colecionador que 

amava todas as coisas belas, e o colecionador comprou-a por um 

alto preço. E separaram-se. 

Enquanto o homem voltava para casa com seu dinheiro, pensou e 

disse consigo mesmo: “Quanta vida este dinheiro representa! 

Como pode alguém dá-lo por uma simples pedra esculpida, morta e 

ignorada no seio da terra por um milhar de anos?” 

Entretanto, o colecionador estava olhando para sua estátua e 

pensando, e disse consigo mesmo: “Que beleza! Que vida! Que 

sonho de grande alma! – e fresca com o suave dormir de um milhar 

de anos. Como alguém pode dar tudo isso por dinheiro, morto e 

sem sonhos?” 

  

Exercício 10- Pensando divergentemente 

Objetivos: Estimular o pensamento divergente. 

Material: Cópia do texto a ser trabalhado. 

Descrição:  
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 Explicar que será lida uma história que propõe um problema. 

 Os participantes devem escutar atentamente e depois propor soluções para a 

resolução do problema evocado no texto.  

 O texto utilizado “A donzela e o prestamista” está descrito no quadro. 

 Depois de escutadas as sugestões dos participantes ler a resposta dada pelo 

autor do texto. 

 

A Donzela e o Prestamista. 

Um comerciante que deve dinheiro a um agiota concorda em resolver o débito 

com base na escolha de duas pedras, uma branca e outra preta, colocadas numa 

sacola. Se sua filha tirar a pedra branca, sua dívida será perdoada. Se tirar a 

pedra preta ela deverá se casar com o agiota. A moça percebe que o agiota 

coloca duas pedras pretas na sacola, mas fica calada. Chegada a hora do 

sorteio, ela tira uma das pedras da sacola e a deixa cair no pátio cheio de outras 

pedras. Ela então diz que a pedra que ela tirou deve ser da cor contrária a da 

pedra que restou na sacola. O agiota, para não passar por desonesto, concorda e 

a dívida é perdoada. 

 

Exercício 11. Uso de metáforas: a construção de um poema 

 

Objetivos: Desenvolver fluência e flexibilidade. Estimular a construção de 

metáforas. Estimular originalidade, expressão de emoção, títulos expressivos. 

Promover a integração do grupo. 

Material: Tarjetas de papel e caneta hidrocor; caixa de som e música. 

Descrição: 

 Relembrar versos, quadrinhas, parlendas, músicas que os participantes 

sabem de memória. 

 Realizar um exercício com rimas. (Sugestão: finalizar versos conhecidos 

como: “Minha terra tem palmeiras/Onde canta o sabiá...”) 

 Distribuir tarjetas de papel e canetas e solicitar que cada participante 

construa um verso simples, rimado ou não, utilizando uma temática única. 

(Sugestão de tema:  Criatividade.) 
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 Colocar música suave ao fundo enquanto os participantes trabalham sua 

produção individual. 

 Concluída esta etapa é feita a exposição dos versos/ frases que são 

dispostos no chão. 

 Organizar com o grupo os versos, introduzindo uma ordem e formatando 

um texto coletivo. Utilizar tantas alterações de ordem foram necessárias e 

sugeridas pelo grupo. 

 Dar um título ao texto/ poema coletivo. 

 

MÓDULO II- Explorar, Inovar 

 

Exercício 12- A Linha da vida 

 

Objetivos: apresentar os participantes; Promover o entrosamento do grupo. 

Estimular o autoconhecimento. Estimular a expressão de emoções; criar um 

ambiente favorável ao diálogo, facilitar a empatia e expressão criativa. 

Material: Papel e canetas hidrocor; caixa de som e música.  

Descrição: 

 Solicitar que os participantes assinalem com figuras simples ou palavras 

fatos importantes da sua vida que possam ser compartilhados em uma linha 

do tempo. 

 Sugere-se que marquem um fato significativo a cada 5anos ou por ciclo de 

vida: infância; adolescência; inicio da vida adulta. 

 Compartilhamento livre com o grupo. 

 

Exercício 13- Colagem Figura Criativa 

 

Objetivos: Desenvolver fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração. 

Estimular uso do contexto, combinações, perspectiva interna e incomum. 

Material: Revistas para recorte, folha de cartolina, cola, tesoura, música de fundo, 

papel, caneta. 

Descrição: 
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 Solicitar aos participantes que pensem em pessoas criativas que conhecem.  

 Fazer uma colagem com recortes de revista representando uma pessoa 

criativa. 

 Socializar com o grupo. 

Exercício 14- Lista de atributos criativos 

 

Objetivos: Estimular o autoconhecimento. Estimular a flexibilidade e títulos 

expressivos.  

Material: Papel, caneta, lista de atributos impressa. 

Descrição: 

 Distribuir uma lista de atributos de pessoas criativas. 

 Solicitar que os participantes observam lista e assinalam os atributos que 

julguem possuir. 

 Variações. Usar a mesma lista para que os participantes assinalem com 

cores diferentes atributos que julgam não possuir ou que desejariam 

possuir. 

 

Exercício 15- Sinética: Um olhar diferente  

 

Objetivos: Solucionar um problema usando uma analogia (direta e pessoal). 

Colocar-se no lugar do objeto ou processo analisado. Desenvolver flexibilidade. 

Estimular fantasia, movimento, uso do contexto, combinações, perspectiva interna 

e incomum. 

Material: Papel e caneta, pincel para quadro. 

Descrição: 

 Solicitar que os participantes escolham uma situação da sua realidade que 

queriam utilizar no exercício. 

 Exemplo de situação: Os alunos de graduação têm dificuldades... (na 

produção de artigos científicos, em conciliar as disciplinas, pesquisa, 

extensão, etc) Como desenvolver mais o potencial dos alunos de 

graduação? 

 Para a resolução da questão use uma analogia. 
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 Exemplo de analogia: Com que se parece um estudante de graduação? 

(Uma bolha de sabão? Um filhote perdido? Uma folha ao vento?) 

 Anotar no quadro as analogias criadas pelos estudantes. 

 Solicitar que o grupo eleja uma analogia para trabalhar. 

 Imaginar soluções para a questão baseadas na analogia proposta. 

 

 

 

Exercício 16- A Caixa Preta 

 

Objetivos: Desenvolver fluência, flexibilidade, elaboração. Estimular perspectiva 

incomum e interna  

Material: Caixa preta lacrada contendo um ou mais objetos. 

Descrição: 

 Entregar uma caixa preta para os participantes e solicitar que eles a 

analisem. 

 A caixa passa por cada participante que emprega os meios que achar 

necessário para tentar descobrir o que tem dentro dela. (exemplo: 

movimentá-la, escutar o som, verificar o peso). 

 Anotar sugestões sobre qual seria o conteúdo da caixa. 

 Socializar com o grupo como chegaram a suas conclusões. 

 

Exercício 17- Uso diverso de caixas de papelão 

 

Objetivos: Desenvolver fluência, flexibilidade e originalidade. 

Material: caixas de papelão de tamanho e formato diverso. 

Descrição: 

 Mostrar aos participantes as caixas de papelão solicitando que escolham 

uma. 

 Pedir que listem o maior número possível de usos para a caixa escolhida 

(marcar tempo) 

 Socializar com o grupo.  

 Anotar, se surgirem, outras ideias para cada caixa. 
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 Escolher as ideias mais originais. 

 

Exercício 18- Modelagem criativa: mexendo na panela 

 

Objetivos: Desenvolver flexibilidade, originalidade, elaboração. Estimular 

movimento e uso do contexto.  

Material: massa de modelar 

Descrição: 

 Distribuir uma porção de massa de modelar para cada participante. 

 Solicitar que modelem uma forma básica (Exemplo: panela, cubo, boneco). 

 Distribuir outra porção de massinha (cor diferente da primeira). 

 Os participantes devem modelar outra coisa utilizando a partir da forma 

construída no passo anterior, modificando-a sem perder suas características 

fundamentais. (Exemplos de modelagem: faça algo que irá usar na sua 

futura profissão). 

 

Exercício 19. Caixa sensorial 

 

Objetivos: Promover o entrosamento do grupo. Estimular o humor e a 

flexibilidade. 

Material: objetos diversos, caixa sensorial, música de fundo. 

 Dispor objetos na caixa. 

 Solicitar a participação voluntária. 

 O participante que deve identificar os objetos da caixa pelo tato, sem o 

auxilio da visão. 

 A cada participação são colocados novos objetos dentro da caixa. 

 O grupo pode estimular o participante (acompanhando o ritmo da música 

de fundo com palmas, por exemplo), sem revelar o que é o objeto. 

 Ao final o participante observa os objetos que estavam na caixa. 

 Variações: usar apenas a mão esquerda; diminuir o tempo 

progressivamente; utilizar a caixa em dupla.  

 

Exercício 20. Imagens sensoriais 
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Objetivos: Desenvolver a imaginação, fantasia e expressão de emoções. Pode ser 

usado como aquecimento para o exercício seguinte (Pintura Livre).  

Material: Venda para olhos, colchonetes, música de relaxamento. 

Descrição: 

 Solicitar que os participantes sentem em posição confortável e relaxem 

(pode-se seguir um texto de relaxamento corporal). 

 Fechar ou vendar (se possível) os olhos dos participantes. 

 Falar pausadamente suscitando imagens: imagine...( as imagens podem ser 

Visuais: a porta de entrada da casa que você mora; uma noite estrelada, seu 

telefone; Auditivas: o choro de um bebê, o barulho do vento nas arvores, o 

som de um cavalo andando na estrada; Olfativas: o cheiro do seu perfume 

preferido, de peixe, de rosas; Gustativas: gosto de abacaxi, de sorvete de 

limão, de cerveja) 

 Participantes abrem os olhos e compartilham voluntariamente com o grupo. 

 

Exercício 21- Pintura livre, títulos expressivos 

 

Objetivos: Desenvolver originalidade, elaboração, expressão de emoções, títulos 

expressivos, fantasia e uso do contexto. Estimular o autoconhecimento. 

Material: Papel madeira, tintas guache diversas em potes pequenos, papel, caneta 

Descrição: 

 Distribuir folha papel madeira e tintas.  

 Solicitar que façam uma pintura livre (sem pincel) 

 Dispor no chão para apreciação de todos. 

 Solicitar que escrevam um título para cada pintura (incluindo a sua) 

 Socializar com o grupo. 

 

MÓDULO III- Arriscar, experimentar 

Exercício 22- Expressando emoções 
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Objetivos: Desenvolver a expressão de emoções. Apresentar os indivíduos ao 

grupo. Criar um ambiente favorável ao diálogo. Facilitar a empatia. Estimular o 

autoconhecimento.  

Material necessário: Balões coloridos. 

 Dispor balões de diversas cores no centro do grupo. 

 Solicitar que os participantes escolham um balão. 

 Cada balão representa uma emoção (amarelo – alegria; vermelho- raiva; 

azul: tristeza; verde: medo). 

 Cada participante deve falar livremente de acordo com a cor do balão 

escolhido ama (o que me faz feliz; o que me deixa irritado, o que me deixa 

triste; o que me faz medo). 

  Concluída esta etapa, solicitar que cada um faça algo com o balão. 

 Variações: Repetir algumas rodadas trocando o balão com a pessoa da 

esquerda. 

 

Exercício 23- Mímica na fila 

Objetivos: Desenvolver fantasia e humor. Promover o entrosamento do grupo.   

Material: nenhum. 

Descrição: 

 Solicitar que os participantes fiquem em pé em fila indiana. 

 O primeiro da fila fica voltado para frente da sala, enquanto os outros ficam 

voltados para direção contrária. 

 Facilitador fala ao ouvido do primeiro da fila uma situação que deve ser 

reproduzida através de mímica para o próximo da fila. 

 Usar uma comanda sugestiva e engraçada. (Exemplo: Mostre uma pessoa 

empinando uma pipa; mostre uma pessoa usando papel higiênico). 

 O primeiro participante passa a informação para o segundo e a assim 

sucessivamente. 

 Ao final todos se viram para ver o último participante fazer a mímica que 

apreendeu para o grupo. 

 Troca-se a posição dos participantes e repete-se o exercício. 
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Exercício 24- Explorando consequências 

Objetivos: Desenvolver Flexibilidade, perspectiva incomum. Estimular a fantasia, 

fluência e uso de contexto. 

Material: Papel e caneta 

Descrição: 

 Propor aos participantes que explorem questões imaginando as possíveis 

consequências. 

 Escrever tudo que puder imaginar como resultado dessa situação. 

 Exemplos de questões: Se os cabelos de todas as pessoas mudassem de cor 

dependendo dos seus sentimentos, do seu estado de ânimo? O que poderia 

acontecer? Quais seriam as consequências? Se não existisse a universidade? 

O que aconteceria? Quais as consequências? 

 

Exercício 25 Discurso de analogias 

Objetivos: Desenvolver fluência, flexibilidade, originalidade. Estimular uso de 

contexto, perspectiva interna e combinação de ideias. Promover a desinibição e 

entrosamento do grupo. 

Material: Bola, caixa de som e música (O exercício pode ser desenvolvido sem 

eles) 

Descrição: 

 Dispor os participantes em semicírculo ou círculo. 

 Passar bola ao som de música. Ao parar o som o participante que estiver 

com a bola deve iniciar um discurso livre comparando duas coisas. 

 Exemplo para comparações: Formigas e gafanhotos; Dois homens famosos; 

A vida no campo e na cidade; O trabalho isolado e o trabalho de grupo; 

Farmácia e padaria; Água e ar; Dois problemas de matemática; Dois 

feriados; Sol e a lua; Carne assada e doce de leite; Bicicleta e avião; Comer 

e dormir; Praia e Sertão. 

 

Exercício 26- Comparando o ambiente criativo e não criativo 
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Objetivos: Identificar características de um ambiente criativo e não criativo. 

Desenvolver a flexibilidade e uso de contextos. Estimular movimento. Promover o 

entrosamento do grupo. 

Material: Quadro branco e pincel. 

Descrição: 

 Subdividir o grupo em dois de acordo com o número de participantes. 

 O primeiro subgrupo deve planejar e dramatizar uma pequena cena com o 

tema: um ambiente criativo. 

 O segundo subgrupo deve planejar e dramatizar uma pequena cena com o 

tema: um ambiente não criativo. 

 Após tempo de preparação pactuado com o grupo, as cenas são 

apresentadas (não são necessário cenário e acessórios).  

 Em plenária se discute quais são as características de um ambiente criativo 

e não criativo. 

 Anota-se no quadro o resultado da discussão. 

 

 

Exercício 27 Fluência Criativa 

Objetivos: Identificar elementos que inibem e potencializam a criatividade. 

Desenvolver a fluência. 

Material: papel e caneta 

Descrição: 

 Distribuir papel e caneta para os participantes. 

 Solicitar que listem fatores que inibem e que potencializam a criatividade. 

 Socializar com o grupo. 

 

Exercício 28- Teatro Espontâneo 

Objetivos: Desenvolver a espontaneidade e criatividade de forma geral. 

Desenvolver expressão de emoções, fantasia, movimento, combinação de ideias, 

extensão de limites. Estimular fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração. 

Promover o entrosamento do grupo. 
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Material: tecidos coloridos como elementos cênicos, fita gomada para delimitação 

do espaço, papel para vedar as janelas e propiciar ambiente com iluminação 

apropriada, colchonetes, aparelho de som, música, microfone, caixa de som. 

Descrição: 

 São pactuadas as regras de convivência para o exercício. 

 Inicia-se a etapa de Aquecimento com a realização de jogos (jogos de 

pesquisa de espaço; de ritmo; de imaginação; de grupalização) 

 Após o Aquecimento, são criados os personagens. 

 Os participantes interagem entre si, sob a condução do Diretor (facilitador). 

 Inicia-se a dramatização. 

 Os estudantes apresentam cenas. A plateia pode interferir. 

 Após a dramatização, acontece o Compartilhar, onde participantes 

expressam como vivenciaram a experiência. 
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ANEXO IV 

IMAGENS DOS EXERCÍCIOS 
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EXERCÍCIO COLAGEM CRIATIVA 

IMAGENS PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES NAS OFICINAS DE VIVER: 

DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL CRIATIVO 

Figura 1. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E2; E4; E5) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

Figura 2. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E7; E8; E9) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

Figura 3: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E10; E11) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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Figura 4: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (E12) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

Figura 5: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e1; e3)  da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

   

Figura 6: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e4; e5; e6) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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Figura 7: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e7; e8) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

igura 8: “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e9; e10) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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Figura 9. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e11; e12) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

Figura 10. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e13; e14) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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Figura 11. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e15; e16) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

Figura 12. “Uma pessoa criativa” elaborada por estudantes (e17; e18) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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IV.2 EXERCÍCIO MODELAGEM CRIATIVA: 

MEXENDO NA PANELA 

IMAGENS EM MASSA DE MODELAR PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES NAS 

OFICINAS DE VIVER: DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL CRIATIVO 

 

Figura 13. Modelagem “Fazendo uma panela” elaborada por estudantes (E9, E6, E7, E5, E11, E8, E10, E2, E3, E12, E4- 

na ordem de entrega da peça) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

Figura 14. Modelagem “Mexendo na panela” elaborada por estudantes (E10; E6;E9) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

  E9                         E6                 E7               E5               E11                      E8 

 

 E10                E2               E3                      E12                        E4                     

E3 
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Figura 15. Modelagem “Mexendo na panela” elaborada por estudantes (E8; E5; E7) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelagem “Mexendo na panela” elaborada por estudantes (E2;E11;E3) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

Figura 17. Modelagem “Mexendo na panela” elaborada por estudantes (E12;E4) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

 

E8 (CHOCADEIRA COM OVOS) 

 

E5 (fogão e recipiente para esterelizar-laboratório de biologia)  

 

E7 (aquecerdor e recipiente para manipulação- laboratório de biologia)  

 

E10 RECIPIENTE PARA BANHO MARIA 

(laboratório de quimica) 

 

E9 BICO DE BUNSEN 

(laboratório de quimica) 

 

E2 (betoneira para misturar cimento e concreto)  
E11 (seringa e coletor de sangue)  

E3 (Carrinho de mão, tijolos, computador) 

E12 (professor e alunos em aula de campo) 

E4 (caixa de medicamentos) 
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IV.3 EXERCÍCIO PINTURA CRIATIVA 

IMAGENS PRODUZIDAS PELOS ESTUDANTES NAS OFICINAS DE VIVER: 

DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL CRIATIVO 

 

Figura 18. Pintura em papel madeira criada por estudantes (E2 e E3) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

Figura 19. Pintura em papel madeira criada por estudantes (E4 e E5) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

328 

 

Figura  20. Pintura em papel madeira criada por estudantes (E6 e E7) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 
Figura 21. Pintura em papel madeira criada por estudantes (E8; E9 e E10) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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Figura 22. Pintura em papel madeira criada por estudantes (E11 e E12) da Oficina G1, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

Figura 23. Pintura em papel madeira criada por estudantes (e1 e e2) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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   Figura 24. Pintura em papel madeira criada por estudantes (e3 ; e4 e e5) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

Figura 25. Pintura em papel madeira criada por estudantes (e6 e e8) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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Figura 26. Pintura em papel madeira criada por estudantes (e9 e e10) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Pintura em papel madeira criada por estudantes (e11 e e13) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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Figura 28. Pintura em papel madeira criada por estudantes (e14 e e15) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 

 

Figura 29. Pintura em papel madeira criada por estudantes (e16; e17 e e18) da Oficina G2, Sobral, Ceará, Brasil, 2015. 
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ANEXO V 

APOSTILA PRODUZIDA 
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APRESENTAÇÃO 

  
A capacidade de criar é uma das mais fascinantes características do ser humano. Nos 

dias de hoje, em que o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias acontecem com 

muita velocidade, faz-se necessário um fluxo contínuo de ideias originais. A criatividade, 

portanto, emerge como um fator essencial diante das exigências de uma sociedade que cada 

vez mais requer soluções eficientes para os novos problemas que surgem a todo o momento. 

Mas como desenvolver a criatividade? È possível fazer isso na universidade?  

Esta apostila apresenta uma síntese do conteúdo abordado nas “Oficinas de viver: 

desenvolvendo o potencial criativo”.  

As Oficinas fazem parte de uma pesquisa denominada “O ser criativo no ensino 

superior”, que objetiva analisar e promover a criatividade em estudantes da Universidade 

Estadual Vale do Acaraú (UVA) em Sobral, Ceará. 

Os objetivos das Oficinas são os seguintes: Conhecer a percepção dos estudantes 

sobre criatividade; Aplicar teste de criatividade (Pensando Criativamente com Figuras- 

Torrance, Versão Brasileira); Conhecer a autoavaliação dos estudantes sobre sua 

criatividade; Discutir conceitos de criatividade, sua importância e desenvolvimento; 

Identificar fatores que podem potencializar e inibir a criatividade na universidade; 

Desenvolver o potencial criativo dos estudantes. 

A metodologia de Oficina trabalha a temática “criatividade” de forma ativa 

construindo conhecimento através de exercícios e atividades práticas individuais e grupais. 

Estruturalmente as “Oficinas de viver- desenvolvendo o potencial criativo” foram 

organizadas em três módulos interdependentes, totalizando 40 horas.  

O “Módulo I- Divergir, Fluir” apresenta e discute conceitos de criatividade, 

características criativas e o pensamento divergente. Esse Módulo trabalha o 

desenvolvimento de algumas características criativas (fluência, flexibilidade, elaboração, 

uso de analogias e metáforas, títulos expressivos) e tem como expressão artística explorada a 

Literatura (poesia). 

O “Módulo II- Explorar, inovar” enfoca as características de pessoas criativas, o 

processo e o produto criativo. Esse Módulo trabalha o desenvolvimento de algumas 

características criativas (originalidade, perspectiva incomum, perspectiva interna, uso de 

contextos) e tem como expressão artística explorada as Artes plásticas (colagem, pintura, 

modelagem).  

O “Módulo III- Arriscar, experimentar” aborda o ambiente criativo; fatores que 

inibem e potencializam a criatividade e a criatividade na perspectiva das práticas discentes. 

Esse Módulo trabalha o desenvolvimento de algumas características criativas (expressão de 

emoções, fantasia, movimento, combinação de ideias, extensão de limites) e tem como 

expressão artística explorada o Teatro (Teatro Espontâneo). 

Esperamos que esta apostila seja mais um instrumento para levar na bagagem na 

incrível viagem do conhecimento pelos caminhos múltiplos da criatividade!  

 

Um grande abraço!  

Profa. Rebeca Sales Viana  

Professora do Curso de Enfermagem da UVA  

Doutoranda em Ciências da Educação pela  

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD-PT)  
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1. CONCEITOS DE CRIATIVIDADE  

 

O termo criatividade origina-se do latim creare, que significa erguer, produzir, criar. 

Apesar de ser uma palavra muito utilizada no cotidiano, a criatividade é difícil de ser 

definida por ser multifacetada e envolver múltiplas dimensões humanas. 

Os conceitos de criatividade foram sendo construídas por vários autores, com 

variadas perspectivas e abordagens, sofrendo modificações ao longo do tempo e o contexto 

social. Apresentaremos a seguir algumas dessas definições no sentido de avançar na 

compreensão de tema tão instigante e atual. 

Guilford associa a criatividade a “criar algo novo”, afirmando que a criatividade, 

num sentido restrito, diz respeito às habilidades, que são características dos indivíduos 

criadores, como fluência, flexibilidade, originalidade e pensamento divergente (PELAES, 

2010). 

Para Torrance “a criatividade é uma capacidade humana que permite a percepção de 

um problema e a geração de novas ideias”. O autor ressalta que criatividade é um processo 

que torna alguém sensível aos problemas, deficiências, hiatos ou lacunas nos 

conhecimentos, e o leva a identificar dificuldades, procurar soluções, fazer especulações ou 

formular hipóteses, testar e retestar essas hipóteses, possivelmente modificando-as, e a 

comunicar os resultados (BAHIA, 2007; PELAES, 2010). 

Em uma abordagem sistêmica, Csikszentmihalyi explica que a criatividade não 

ocorre dentro dos indivíduos, mas é resultado da interação entre os pensamentos do 

indivíduo e o contexto sociocultural (FLEITH, 2001). 

Segundo Rogers (2009) o processo criativo incorpora uma relação primorosa entre a 

singularidade do indivíduo e as circunstancias externas de sua vida. Compreende-se 

criatividade ou ato criativo como o possível advento da liberdade experiencial, da expressão 

de vida livremente criadora, que advém de uma abertura interna significativamente 

permeável, que pode favorecer o desenvolvimento de um individuo mais pleno 

existencialmente. Somente uma atitude relacional integrativa e original responde como 

imperativa adaptação. 

Moreno refere-se ao ser humano como um ser cósmico, não limitado aos domínios 

psicológicos, sociais ou biológicos da vida. Para o autor, criatividade tem relação intrínseca 

com a espontaneidade. O conceito de espontaneidade refere-se à capacidade humana de dar 

respostas adequadas a situações novas ou conhecidas; criando uma resposta inédita e que 

transforme as situações preestabelecidas, caracterizando-se por uma superação de respostas 

insatisfatórias para adequadas. A noção de criatividade advém desse conceito, uma vez que a 

possibilidade de modificar uma dada situação envolve a capacidade humana de criar. Na 

visão de Moreno, o homem nasce com os recursos da espontaneidade, criatividade e 

sensibilidade. Desde o início, ele traz consigo fatores favoráveis a seu desenvolvimento. 

Entretanto, as condições que favorecem a vida e a criação, podem ser perturbadas por 

ambientes ou sistemas sociais constrangedores. Nesse caso, resta a possibilidade de 

recuperação dos fatores vitais, através da renovação das relações afetivas e da ação 
transformadora sobre o meio. (GONÇALVES, 1988). 

Para Ostrower (2009) a criatividade é um potencial inerente ao homem, e a 

realização deste potencial uma de suas necessidades: O homem cria, não apenas porque quer, 

ou porque que gosta, e sim porque precisa. “Criar é, basicamente, formar. É poder dar forma a 

algo novo. Em qualquer que seja o campo da atividade, trata-se, nesse “novo”, de novas 

coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e 
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compreendidos em termos novos. O ato criador abrange, portanto, a capacidade de compreender; 

e esta por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar, significar.” Para a autora, a natureza 

criativa do homem se elabora no contexto cultural. Todo indivíduo se desenvolve em uma 

realidade social, em cujas necessidades e valorações culturais se moldam os próprios valores 

de vida.  

Descrevendo algumas reconceituações de criatividade, Gardner (2007) aponta que as 

primeiras visões de criatividade enfatizavam o papel do divino ou da causalidade, 

ressaltando que até recentemente, a criatividade era vista por psicólogos como um traço 

peculiar de determinados indivíduos. Nos últimos anos, contudo, cientistas sociais adotaram 

pontos de vista diferentes, reconhecendo uma variedade de empreendimentos criativos 

relativamente independentes, em que a habilidade em uma variedade não implica em outras 

habilidades, ou seja, uma pessoa criativa em um domínio pode não ser criativa em outro.  

Fazendo uma síntese da evolução dos conceitos de criatividade Wechsler (1998) 

comenta que a partir dos anos 90 uma conceituação bem abrangente foi proposta, sendo a 

criatividade entendida como o resultado da interação entre processos cognitivos, 

características de personalidade, variáveis ambientais e elementos inconscientes. É 

importante que ao se avaliar a criatividade nas mais diversas formas, considere-se o seu 

aspecto multidimensional.  

Assim, a percepção que a criatividade é um dom, reservado a pessoas especiais e 

artistas vem sendo suplantada pela percepção que a criatividade é inerente ao homem, está 

ligada a um fazer, formar, elaborar, constituir algo novo; está condicionada ao contexto 

histórico/cultural e pode ser desenvolvida. A criatividade, portanto, pode ser vista como algo 

desejável e necessário para sociedade, quer seja no ambiente educacional, científico ou 

empresarial. O modo de "viver criativo" não é bom apenas para solução de problemas é 

também essencial à saúde mental. 

  

 

 

Joy Paul Guiford (*07/03/1897+26/11/1987) Psicólogo americano. Fez 

estudos sobre inteligência, formulando um modelo de estrutura de 

inteligência. Publicou obra e proferiu conferencias sobre criatividade 

dando relevante contribuição ao estudo desse tema. 

 

 Jacob Levy Moreno (*Bucareste18/05/1889 +Nova York 14/05/1974). 

Psiquiatra, filósofo, dramaturgo de origem judaica. Criador do 

psicodrama e pioneiro no estudo dos grupos. Fundou e sistematizou a 

sociometria, o sociodrama e a psicoterapia de grupo. Os conceitos de 

espontaneidade e criatividade são um dos pilares da Teoria Moreniana. 

 

Ellis Paul Torrance (*08/10/1915+ 12/072003) Psicólogo americano, 

conhecido por suas pesquisas sobre criatividade. Publicou inúmeros 

livros e artigos sobre essa temática e criou o Teste de Pensamento 

Criativo de Torrance (TTCT), uma das medidas de avaliação da 

criatividade mais aceitas internacionalmente. 
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2. CARACTERÍSTICAS CRIATIVAS  
 

Há muita curiosidade sobre a capacidade criativa do ser humano. Como visto no item 

anterior, a compreensão científica da criatividade ainda não está completa, mas há consenso 

entre os estudiosos em considerar a criatividade como uma habilidade que pode ser 

aprimorada. Ao avaliar a criatividade, os especialistas buscam por certas características que 

as pessoas muito criativas parecem possuir.  

Wechsler (2004) comenta que Guilford propôs o pensamento divergente como parte 

de um modelo teórico de estrutura de pensamento, composto de 120 habilidades. As 

capacidades cognitivas de fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração seriam os 

componentes principais deste tipo de pensamento. Estas características foram usadas na 

avaliação da criatividade através de testes psicométricos e tiveram grande influência nos 

trabalhos posteriores de outros autores. Os testes de pensamento criativo desenvolvidos por 

Torrance têm sido os mais pesquisados na literatura internacional para avaliar criatividade 

em diferentes áreas. Estes testes foram reformulados pelo autor para incluir não só os 

componentes cognitivos, mas também afetivos totalizando assim mais 13 indicadores de 

criatividade figurativa (expressão de emoções, contextualização das idéias, presença de 

movimento, expressividade de títulos, combinações de estímulos, perspectiva incomum, 

perspectiva interna, extensão de limites, títulos expressivos e extensão de limites, humor, 
riqueza de imagens, expressividade de ideias).  

A seguir, algumas características criativas são descritas.  

Fluência: capacidade de produzir grande número de ideias; sentenças e associações que uma 

pessoa pode pensar quando apresentado a uma palavra, conceito ou problema.  

Flexibilidade: propostas de diferentes formas ou pontos de vistas; a diversidade de 

diferentes soluções que uma pessoa pode encontrar quando solicitada a explorar os 

diferentes usos de alguma coisa ou a criar soluções para um problema.  

Originalidade: habilidade de propor soluções incomuns ou fora dos padrões; de 

desenvolver soluções potenciais que outras pessoas não conseguiram pensar.  

Elaboração: detalhamento ou enriquecimento de ideias para torná-las mais vívidas; 

habilidade de expandir uma ideia e transformá-la numa solução concreta.  

Expressão de emoções: capacidade de expressar sentimentos.  

Fantasia: habilidade para representação de mundos imaginários.  

Sensibilidade a problemas: a habilidade de reconhecer o desafio central dentro de uma 

tarefa, bem como das dificuldades associadas a este desafio.  

Redefinição: a capacidade de ver um problema conhecido sob uma perspectiva 

completamente diferente.  

Tolerância à ambigüidade: a capacidade de aceitar e trabalhar ao mesmo tempo com 

múltiplas causas ou respostas a um problema ou desafio singular. 

 

Fayga Perla Ostrower (*Lodz 14/09/1920+Rio de Janeiro 13/09/ 2001) 

Artista plástica brasileira nascida na Polônia. Atuou como gravadora, 

pintora, desenhista, ilustradora, teórica da arte e professora. Publicou 

importante obra sobre criatividade e processos criativos. 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

339 

 

 
 

3. O PENSAMENTO DIVERGENTE  
 

O item anterior apresentou algumas características associadas a um modo de pensar 

criativo.  

O pesquisador americano Guilford usa os termos pensamento convergente e 

divergente para designar formas diferentes de pensar, sendo o divergente associado à 

criatividade. Segundo o autor “as capacidades produtivas são de duas espécies, convergentes 

e divergentes. A primeira é acionada pelo pensamento que se move empós de uma resposta 

determinada ou convencional. A segunda, pelo pensamento que se move em várias direções 

em busca de uma dada resposta. […] O pensamento convergente ocorre onde se oferece o 

problema, onde há um método padrão para resolvê-lo, conhecido do pensador, e onde se 

pode garantir uma solução dentro de um número finito de passos. O pensamento divergente 

tende a ocorrer onde o problema ainda está por descobrir e onde não existe ainda meio 

assentado de resolvê-lo. O pensamento convergente implica uma única solução correta, ao 

passo que o divergente pode produzir uma gama de soluções apropriadas”. (PELAES, 2010)  

O pensamento convergente é mais o mais comum, mais habitual, de caráter lógico-

dedutivo, centrado na produção de uma solução única para um problema. No pensamento 

divergente privilegia-se a imaginação, a intuição, a liberdade de experimentar várias 

soluções. É o menos comum e o mais original, fluente e criativo. É capaz de estabelecer 

relações entre coisas que aparentemente não se relacionam. (ROCHA; NEIVAS, 2013).  

Outra forma é proposta por Edward Bono, denominando de “pensamento lateral” 

aquele ligado a criatividade em contrapartida ao “pensamento vertical”, que seria mais 

lógico. Segundo esse autor o pensamento vertical é seletivo, retilíneo, seleciona um caminho 

a seguir escolhendo a abordagem mais promissora; é analítico, sequencial, existe a 

necessidade de estar certo em todos os passos; é concentrando, excluindo o que é 

irrelevante; estabelece categorias, classificações e rótulos fixos; vai pelo caminho mais 

provável. O pensamento lateral é criativo, gera o máximo de alternativas; pode dar saltos, 

sem seguir todos os passos para chegar à conclusão correta, acolhe intromissões aleatórias, 

provoca mudança nas categorias, classificações e nos rótulos; explora caminhos menos 

prováveis. Bono sugere muitas técnicas que comprovam a funcionalidade de se trabalhar o 

pensamento lateral. Estas técnicas englobam geração de alternativas, desafio de premissas, 

suspensão do juízo de valor, fracionamento de problemas, inversão, brainstorming, estimulo 

aleatório, analogias, dentre outras. (MANO; ZAGALO, 2009).  

Na atualidade há um grande interesse em se estudar a criatividade compreendendo 

suas múltiplas e variadas dimensões. O “despertar” do pensamento criativo é essencial ao 

desenvolvimento humano, pois amplia a possibilidade de responder as questões emergentes 

do nosso tempo. 
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1. CARACTERISTICAS DAS PESSOAS CRIATIVAS 

 

A criatividade, com suas múltiplas dimensões e complexidade tem sido pesquisada a 

partir de diversos enfoques teóricos, principalmente nas áreas da psicologia, administração e 

educação. 

  Os estudos sobre de criatividade tem como principal foco como ocorre o processo 

criativo e o produto criativo resultante; o perfil de personalidade do indivíduo criativo e as 

DICAS: Algumas atitudes simples para ativar o pensamento criativo: reconhecer imagens em padrões, 

nuvens, mosaicos; fazer coisas novas ou mudar o modo de realizar algumas tarefas; imaginar como algo 

foi inventado; pensar em coisas ditas impossíveis e, após, em como torná-las possíveis; tentar encontrar 

conexões entre pessoas, lugares e assuntos.  

http://www.desafiosdaeducacao.com.br/como-fomentar-criatividade-nos-estudantes/ 
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características do ambiente (social, educacional e familiar) que permitem o desenvolvimento 

da criatividade. (BECKER ET AL, 2001)  

Nesse mesmo sentido, Mano; Zagalo (2009) apontam três linhas de investigação nos 

estudos de criatividade: o ponto de vista do sujeito, do processo e do produto. A base do estudo 

da criatividade pelo ponto de vista do sujeito está na compreensão da personalidade criativa. O 

ponto de vista do processo propõe uma aproximação ao ato criativo. O ponto de vista do produto 

criado procura estabelecer análises para descobrir suas leis de formação, suas estruturas e saber 

como o material é produzido até converter-se em produto. 

Nesse item exploraremos algumas características das pessoas criativas. No item seguinte 

falaremos sobre o processo e o produto criativo. 

As biografias de pessoas muito criativas têm sido investigadas por pesquisadores 

interessados em delinear características de personalidade que possam identificar o indivíduo 

criativo. 

Wecshler; Guzzo (2005) comentam que há poucos estudos sobre biografias feitos no 

Brasil. As autoras fizeram uma pesquisa entrevistando pessoas reconhecidas pela sociedade 

através de premiações. Foram encontrados 76 adjetivos descritores da personalidade criativa. 

Entre eles destacaram-se os seguintes: aberto, agitado, brincalhão, corajoso, enérgico, inquieto, 

introvertido, intuitivo, motivado, persistente, romântico e vaidoso. 

Alencar (2009) cita alguns traços da personalidade criativa: autonomia; flexibilidade 

pessoal; abertura a experiência; autoconfiança, iniciativa, persistência, sensibilidade, 

espontaneidade e intuição. 

Outro estudo sobre o perfil de um indivíduo inovador cita adjetivos com os quais 

pessoas criativas se autodescrevem. Os principais adjetivos encontrados foram: ousadia, 

flexibilidade, humanismo, fluência elaborativa, espontaneidade emotiva, originalidade e 

curiosidade. (WECHSLER, 2001). 

Martínez (1999) apud Mano; Zagalo (2009) destaca como principais atributos do 

sujeito criativo: capacidade de detectar problemas, capacidade de percepção, interesse para 

com o novo, capacidade para detectar problemas, curiosidade, tolerância com a 

ambiguidade, rapidez em produzir ideias, flexibilidade de pensamento e capacidade de 

síntese. 

Bahia (2008) cita uma série de características de personalidade listadas por autores 

diferentes: a predisposição para assumir riscos, a afetividade, o humor, a quebra de 

fronteiras ou limites, o dinamismo, a liberdade, a confiança, a abertura, tempo para 

amadurecer ideias, o desafio, o jogo, o conflito, o debate, a independência, a intuição, a 

preferência pela complexidade, a tolerância à ambiguidade, o impulso para encontrar 

padrões ou significados encontram-se entre as dimensões pessoais mais relevantes para a 

expressão da criatividade.  
 

           
2. O PROCESSO E O PRODUTO CRIATIVO 

 

Conforme vimos, o estudo da criatividade, tem tido focos diferentes no decorrer do 

tempo. Fleith (2001) faz uma síntese desse histórico pontuando que: no período de 1950 a 

1960, o objetivo de identificar habilidades de pensamento criativo e traços de personalidade 

associados à criatividade; de 1960 a 1970, o foco era o desenvolvimento de estratégias que 

possibilitassem a expressão criativa individual; de 1970 a 1980, investigavam-se os 
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processos cognitivos, passando a focalizar o processo criativo, o desenvolvimento do 

pensamento criativo e variáveis do contexto social que pudessem interferir nesse processo; 

de 1980 em diante, observa- se uma preponderância da visão sistêmica da criatividade, 

considerando a influência não apenas do ambiente familiar e escolar, como também do 

ambiente social e cultural e do momento histórico na expressão da criatividade. 

O processo criativo, assim como a criatividade em si é difícil de ser descrito e 

mensurado. Vários estudos descrevem esse processo em etapas universais que acontecem 

independente da especificidade do contexto. 

Souza (2006) descreve 5 fases ou etapas no processo criativo: apreensão, preparação, 

incubação, iluminação e verificação. Na fase de apreensão o indivíduo se sente perturbado 

por algum problema que precisa ser solucionado. Na fase de preparação é aquela em que se 

mergulha no problema e investiga tudo que possa ser relevante, fazendo perguntas, 

levantando hipóteses, propondo possíveis soluções. Na fase de incubação o individuo 

parece deixar de se preocupar com o problema, as ideias ficam “enterradas” durante certo 

tempo, o problema fica em aberto. Na fase de iluminação o individuo encontra a solução 

para o problema repentinamente (“clic”, “heureca”, insight). Na fase de verificação o 

individuo aprimorora, dá o toque final ao trabalho de criação. 

Alencar (2001) apud Bruno-Faria; Veiga; Macedo (2008) analisou características 

essenciais ao processo criativo de pesquisadores que se destacam por sua produção 

científica. Várias fontes de ideias foram apontadas, dentre as quais: o surgimento de ideias 

criativas a partir de leitura de livros, de interações com colegas, alunos ou outras pessoas 

que sejam consideradas instigantes em eventos científicos ou a partir das observações. A 

concepção de que uma ideia criativa surge da pura imaginação foi descartada pelos 

entrevistados, ao destacarem que se leva longo tempo para se amadurecer uma ideia, pois ela 

é fruto de intenso envolvimento com o assunto.  

Para Ostrower (2009) a criatividade e os processos de criação são estados e 

comportamentos naturais da humanidade. A criatividade implica uma força crescente que se 

abastece nos próprios processos através dos quais se realiza; processos que  interligam dois 

níveis de existência humana:  o nível individual e o nível cultural.  A autora compreende que 

todos os processos de criação, representam, na origem, tentativas de estruturação, de 

experimentação e controle, processos produtivos onde o homem se descobre, onde ele 

próprio se articula à medida que passa a identificar-se com a matéria. Esse é um aspecto que 

fascina na criação: ao fazer, ao configurar, o próprio homem se configura. 

  

 

 

Bahia: Nogueira (2005) partindo da afirmação que qualquer pessoa é capaz de gerar 

um produto criativo questionam: Porque não o somos? Segundo as autoras, basicamente 

“Quando vemos uma jarra de argila produzida há cinco mil anos por 

algum artesão anônimo, algum homem cujas contingências de vida 

desconhecemos e cujas valorizações dificilmente podemos imaginar, 

percebemos o quanto esse homem, com um propósito bem definido de 

atender certa finalidade prática, talvez a de guardar água e óleo, em 

moldando a terra, moldou a si próprio (...) Dando forma à argila, ele 

deu forma a fluidez fugidia de seu próprio existir, capturou-o e 

configurou-o. Estruturando a matéria, também dentro de si ele se 

estruturou. Criando, ele se recriou.” (Ostrower, 2009, p 53)  
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porque os fatores ambientais interagem com as diferenças individuais e influenciam o 

processo criativo de cada um. 

Mano, Zagalo (2008) lembram os produtos criativos como uma forma mais concreta e 

tangível de se estudar a criatividade. Quais seriam os critérios para definir um produto criativo? 

Diversos pesquisadores apontam dois critérios: a novidade e a capacidade de solucionar um 

problema. Salienta-se a importância de olhar do contexto em que este produto está inserido, seja 

ele na publicidade, no cinema, na matemática, na física quântica e assim por diante. 

A sociedade atual muito tem enfatizado à necessidade de profissionais criativos para 

atuar nas mais variadas áreas, capazes de gerar ideias e produtos. Contudo, é importante lembrar, 

que a geração desses produtos está diretamente ligada aos processos criativos, à percepção e 

sensibilidade, ao tempo de maturação das ideias, ao ambiente e a própria cultura, como já foi 

mencionado. Nesse contexto, fica o alerta nesse texto Fayga Ostrower, escrito em 1976:  
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DICAS: A criatividade requer que primeiro concentremos nosso foco em algo, um problema ou uma 

oportunidade. Ao nos concentrarmos, preparamos nossa mente para romper com a realidade existente e 

se abrir para a percepção de possibilidades e conexões que normalmente não enxergamos. 

Se estivermos explorando oportunidades, voltamos nossa atenção para:  

 O que não funciona ou pode ser aperfeiçoado; 

 O que é difícil e complicado e pode se tornar fácil e simples; 

 O que é lento e pode se tornar rápido, ou vice-versa; 

 O que é pesado e pode se tornar leve e portátil; 

 O que é instável e pode se tornar estável e confiável; 

 O que está separado e pode ser combinado e unificado, ou vice-versa; 

 E muitas outras possibilidades... 
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1. O AMBIENTE CRIATIVO 

A criatividade, conforme estudamos nos módulos anteriores, é inerente a natureza 

humana, pode se apresentar de formas distintas e ser conceituada a partir de uma visão 

multidimensional.  

Jacinto (2011) destaca que na evolução do estudo da criatividade, percebe-se uma 

mudança de olhar, saindo de uma abordagem individual para uma visão sistêmica. Nessa 

visão o meio no qual o indivíduo está inserido e os diferentes contextos, família, escola, 

cultura e sociedade, passam a ser considerado como fundamentais no desenvolvimento da 

criatividade. 

Vários autores como Amabile, Csikszentmihalyi e Sternberg propuseram modelos que 

incluem o ambiente e variáveis pessoais como fatores que se interrelacionam de forma 

complexa influenciando a criatividade. O ambiente pode proporcionar melhores ou piores 

condições para a expressão criativa. (ALENCAR, 2002) 

Assim, o estudo do ambiente criativo tem sido importante para uma compreensão mais 

ampliada da criatividade. Em seguida, destacaremos dois contextos em especial relacionados 

à criatividade: o contexto do trabalho e o contexto da educação. 

No ambiente de trabalho, alguns aspectos são apontados como estímulos à criatividade, 

entre eles: pressão para criar, clima de diálogo e estímulo à participação, estrutura 

organizacional flexível, com menor número de níveis hierárquicos. A liderança criativa e as 

estruturas flexíveis possibilitam que o potencial criativo seja manifestado. (BRUNO-

FARIA, VEIGA, MACEDO, 2008) 

As características de um ambiente que favorecem a criatividade incluem práticas de 

valorização das pessoas e de promoção de condições para que cada trabalhador procure dar o 

melhor de si. É fundamental que se tenha autonomia e que a organização esteja aberta a 

novas ideias e a aceitar possíveis mudanças que sejam benéficas (ALENCAR, 1996). 

Três fatores podem ser destacados quando há um clima criativo nas organizações: 

presença de encorajamento por parte do supervisor; atividades percebidas como 

desafiadoras; interessantes e importantes; reconhecimento e premiação das ideias criativas. 

Nesse mesmo sentido citam-se três aspectos fundamentais para o desenvolvimento da 

criatividade no trabalho: tempo; oportunidade e encorajamento. (ALENCAR, 2002) 

 No contexto educacional, a necessidade de desenvolver o potencial criativo das pessoas, 
desde as séries iniciais até o ensino superior tem sido objeto de estudo e reflexão por 

inúmeros autores.  

No entanto, apesar do reconhecimento da criatividade para o desenvolvimento pessoal e 

social encontra-se ainda muitas vezes perante uma educação que privilegia a memorização e 

reprodução de conhecimentos.  

Nessa perspectiva Wechesler (2005) destaca que nas escolas, a criatividade deveria estar 

presente em todas as atividades intra e extra curriculares, possibilitando uma educação mais 

global, visando não só o desenvolvimento cognitivo, mas também outras habilidades que 

podem garantir o sucesso profissional e, acima de tudo a realização pessoal. Alguns fatores 

podem ser destacados como geradores de um clima criativo na educação: Valorização da 

pessoa do aluno; Confiança em sua capacidade e competência; Apoio a expressão de novas 

ideias; Provisão de incentivos as novas ideias; Implementação de atividades que ofereçam 

desafios e oportunidades de atuação criativa. (ALENCAR, 2002) 

 



O ser criativo no ensino superior: uma abordagem artística na educação 

  

346 

 

 
2. FATORES QUE INIBEM E POTENCIALIZAM A CRIATIVIDADE 

Como vimos, a criatividade, compreendida como um potencial a humano que pode ser 

desenvolvido é influenciada por uma série de variáveis interligadas, incluindo aquelas 

ligadas aos contextos vivenciados pelas pessoas. Nesse sentido, vários autores descreveram 

fatores que podem inibir e outros que podem potencializar a criatividade. 

Em relação ao trabalho, alguns fatores foram considerados barreiras da cultura 

organizacional para o desenvolvimento da criatividade: a missão e a visão que não focalizam 

o futuro, o cliente e o mercado, valores organizacionais que estimulam previsibilidade, 

estabilidade, autoritarismo, comodismo, a resistência à mudança, rigidez, controle, 

rotinização, relações extremamente formais e comportamentos padronizados. Em 

contraponto, constataram que contribuem para potencializar a criatividade: missão e visão 

focalizadas no futuro, orientadas para o cliente e o mercado, valores organizacionais que 

estimulam experimentação, abertura, aceitação e apoio às novas ideias, receptividade, 

aceitação dos erros, mudança, correr riscos, desafios, diversidade, comprometimento, 

confiança, relacionamentos informais, comportamentos divergentes.  

(BRUNO-FARIAS; VEIGA; MACEDO, 2008) 

Torres-Oliveira (2011) comenta que são múltiplas as barreiras sociais e emocionais que 

inibem precocemente o desenvolvimento do potencial criador, desde o ambiente da escola 

até o do trabalho. A sociedade em geral, a família e a escola reforçam os comportamentos 

normativos, pouco tolerando e muitas vezes punindo o que não se enquadra dentro de 

expectativas predefinidas. 

Alencar (2009) comenta que “aprendemos a não explorar as nossas ideias e bloquear a 

expressão de tudo aquilo que poderia ser considerado ridículo ou motivo de crítica”. Entre as 

barreiras emocionais que dificultam a expressão criativa pode-se citar: a apatia, a 

insegurança, o medo do ridículo, o medo do fracasso, o sentimento de inferioridade e o 

autoconhecimento negativo. A valorização da lógica em detrimento do sentimento e da 

intuição, a ênfase exagerada na “resposta correta”, a visão que a reflexão e fantasia são 

“perda de tempo” são barreiras culturais que se somam limitando ou inibindo a criatividade. 
Muitas vezes é preciso coragem e ousadia para expor suas ideias. 

Diversos fatores podem potencializar a criatividade. Segundo Maldonato; Dell’orco 

(2010) quanto mais vasta e diversificada for nossa cultura, quanto mais ricas nossas 

experiências, tanto mais teremos condições de apreender e aceitar novos pontos de vista e 

construir hipóteses e cenários que, à primeira vista, parecem insólitos e impossíveis.  

Percebe-se, então, o estabelecimento de uma situação paradoxal: ao mesmo tempo a 

criatividade é valorizada no discurso é também inibida e cerceada em várias esferas sociais. 

Ostrower (2009) antevê uma saída possível, diante da falta de criatividade:  

 

“O verdadeiro e natural caminho para que o homem realize 

seu potencial criador (excluindo aqui os problemas que parte 

da humanidade enfrenta na luta pela sobrevivência) reside no 

processo elementar de cada um poder crescer em seu tempo 

vital, de poder amadurecer, de poder integrar-se como ser 

individual e cultural (...) são conhecimentos intuitivos da 

realidade, conhecimentos a um tempo intelectuais e 

emocionais, que aprofundam o sentimento da vida do 
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indivíduo e com isso mobilizam suas potencialidades 

criativas” (OSTROWER, 2009, p.145). 

 

 

3. CRIATIVIDADE NA PERSPECTIVA DAS PRÁTICAS DISCENTES 

Nesse tópico chamaremos atenção para o desenvolvimento da criatividade no ensino 

superior, especialmente na perspectiva das práticas que envolvem tripé: ensino, pesquisa e 

extensão.  

Apesar da importância atribuída à criatividade e sua relação com o processo de ensino-

aprendizagem, os sistemas de ensino, inclusive no Brasil, não tem favorecido a formação de 

pessoas criativas, mas sim a repetição de informações. Csikszentmihalyi (2006) apud 

Alencar (2011) considera que o mais comum são propostas curriculares voltadas unicamente 

em transmitir o conhecimento passado, em disciplinas isoladas e difíceis de integrar. 

As escolas em geral, incluindo as IES, não estariam habilitadas ao desenvolvimento da 

criatividade por não valorizar comportamentos peculiares de indivíduos criativos. Segundo 

Nakano, Wechesler (2011) o pensamento criativo envolveria a aceitação e valorização de 

características nos alunos, que são habitualmente consideradas indesejáveis pelos 

professores, tais como questionar as informações dadas e sugerir novas ideias. Professores 
de diferentes culturas, portanto, tendem a preferir estudantes mais obedientes, conformistas 

e sociáveis, em detrimento aqueles que são questionadores, independentes e intuitivos, ou 

seja, comportamentos que caracterizam o indivíduo criativo e exigem do educador uma 

quebra dos moldes tradicionais de ensinar na sala de aula. 

 Alencar (2009) destaca algumas barreiras à criatividade no ensino tais como: o conteúdo 

e a extensão dos programas curriculares; a visão tradicional do ensino; ênfase exagerada na 

disciplina e a baixa expectativa do professor em relação ao aluno. A mesma autora cita 

algumas práticas que contribuem para uma atmosfera criativa em sala de aula: Dar chance ao 

aluno para levantar questões; Dar tempo para desenvolver ideias criativas; Criar um 

ambiente de respeito e aceitação; Estimular a habilidade de explorar consequências; 

Encorajar a reflexão sobre o que pesquisar; Desenvolver a habilidade de pensar em termos 

de possibilidades de fazer julgamentos, de sugerir modificações e aperfeiçoamentos para 

suas próprias idéias e proposições; Permitir que os alunos sigam as diversas etapas do 

processo criativo; Valorizar o trabalho do aluno, suas contribuições e ideias; Encorajar o 

aluno a escrever poemas, histórias, trabalhos artísticos criando um espaço para a divulgação 

desta produção; Proteger o trabalho criativo da crítica destrutiva; Usar recursos adequados à 

manifestação da criatividade.  

David, Nakano, Moraes, Primi (2011) citam estudos com estudantes universitários 

que buscam identificar práticas docentes e características de professores que inibem e 

potencializam a criatividade. Na opinião dos estudantes o professor facilitador apresenta 

bom conhecimento de técnicas didáticas e conteúdos abordados, boa comunicação, bom 

relacionamento com os alunos, tem gosto pelo trabalho e senso de humor; enquanto que o 

inibidor da criatividade estaria preso a métodos de ensino tradicionais, seria arrogante, não 

incentivando o questionamento e incitando o medo. Alguns adjetivos descrevem um 

professor ideal para os alunos: criativo, amigo, pesquisador e atualizado; enquanto que na 

realidade o professore seria visto como cansado, desvalorizado e agressivo.    

Outro ponto a ser destacado é que fenômeno criatividade não pode ser estudado 

isolando o sujeito do contexto social, ou seja, faz-se necessário analisar o projeto político 

pedagógico dos cursos universitários e suas matrizes curriculares, observando se estes estão 

direcionados ao desenvolvimento e à expressão criativa discente. Nesse sentido Silva, 
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Alencar (2003) tecendo considerações a respeito da criatividade em um curso de graduação 

em enfermagem, comentam a necessidade de mudar as mentalidades dos agentes 

educacionais (gestores, coordenadores e docentes) em prol de um ensino significativo, que 

considere o aluno e sua inserção em um mundo globalizado que requer dele soluções 

criativas ante as situações novas e complexas, adotando, portanto, uma visão prospectiva em 

relação ao papel do futuro profissional.  

A pesquisa, um dos pilares da universidade, é essencial à produção do conhecimento, 

A investigação científica é um conjunto de atividades intelectuais, experimentais e técnicas, 

realizadas com base em métodos que permitem e garantem rigor. Reconhecendo que o 

conhecimento científico nunca é absoluto ou final, pode ser sempre modificado ou 

substituído, a criatividade é algo desejável e que deve ser estimulado. Como afirmam 

Maldonato; Dell’orco (2010) o conhecimento é “um caminho ordinário e extraordinário, de 

confirmação e surpresa, de fascínio e desorientação, de cansaço e felicidade”. Descobrir 

alguma coisa significa ver aquilo que todos viram, mas pensar o que ninguém pensou; o que 

exige uma nova percepção.  

As atividades de pesquisa colaboram com a ciência, que tem entre suas funções 

novas descobertas; novos produtos; melhoria da qualidade de vida e o aperfeiçoamento da 

relação do ser humano com o seu mundo. O reconhecimento e valorização do estudante 

criativo, entre outros fatores, podem fazer uma diferença significativa nessa área, que tem 

dado destaque a inovação. Segundo Maldonato; Dell’orco (2010) a inovação é uma 

capacidade da mente inferir significados inusitados a partir de informações aparentemente 

banais; produzir respostas divergentes e criativas; olhar a realidade convencional com uma 

óptica insólita; gerar hipóteses, cenários e soluções diferentes.   

Conforme se observa há uma série de variáveis que podem interferir no 

desenvolvimento da criatividade no contexto educacional e em particular no âmbito do 

ensino superior. Dentre estes, destacamos a importância de um ambiente favorável ao 

diálogo, à inovação, a expressão criativa, além do protagonismo do educador como 

profissional compromissado com seu tempo e do estudante estimulado a desenvolver seu 

potencial criativo. Lembramos que o estudante criativo, independente da área do 

conhecimento, é capaz de encontrar com mais facilidade soluções diversas para os 

problemas na sua jornada acadêmica.  

 

 

 

 

 

 

DICAS: Torne seu ambiente mais criativo. Acolha e estimule as estratégias abaixo. Exercite você 

também o poder de inventar: 
 QUEBRE REGRAS (Tente fazer coisas nunca foram tentadas); 

  NÃO TENHA MEDO DE ERRAR (Assuma riscos); 

 TENHA UM CADERNO AMIGO (Caso tenha uma ideia, anote-a e tente desenvolvê-la); 

 EXPERIMENTE O DIFERENTE (Viva experiências diferentes; fuja um pouco do 

computador e outros aplicativos) 

 BUSQUE VÁRIAS ALTERNATIVAS (Explore as possibilidades) 

 MISTURE (Experimente novas combinações) 

 INSISTA (Não pare na primeira ideia, na primeira tentativa) 

 FAÇA PAUSA (Conheça seu ritmo. Reserve um horário para pensar livremente)  

http://www.methodus.com.br/artigos_carreira/99/12-maneiras-de-aumentar-sua-criatividade.html 
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ANEXO VI 

DIÁRIO DE CAMPO 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ 
PESQUISA: O SER CRIATIVO NO ENSINO SUPERIOR 
Doutoranda: Profa. Rebeca Sales Viana 
Orientador: Prof. Levi Leonido Fernandes da Silva/Elsa Maria Gabriel Morgado 
 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

OFICINAS DE VIVER: DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL CRIATIVO 

Módulo: ________________________________________________  

Data: ___________________________________________________ 

Horário: ________________________________________________ 

Local: __________________________________________________ 

Monitora: ______________________________________________ 

RELATO DAS ATIVIDADES 

1. Momentos Iniciais 

 

 

 

 

 

2. Exercícios 

 

 

 

 

 

 

 

3. Finalização 

 

 

 

Descrever a chegada dos participantes, instruções gerais, acolhimento. 

 

 

- Enumerar os exercícios (seguir Roteiro de Exercícios). 

- Anotar: Instruções Iniciais. 

-Relatar: Como o exercício aconteceu 

- Observar e descrever: A interação entre o grupo; Comportamentos individuais 
destacados (facilidades e fragilidades apresentadas durante os exercícios). 

- Registrar: Falas, quando necessário; Imagens, quando necessário. (usar câmera 
fotográfica e filmadora). 

 

 

 

 

 

 

 

Descrever a finalização das atividades, o clima entre os participantes. 
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ANEXO VII 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

CARTAZ DA OFICINA 
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OBJETOS USADOS NA OFICINA 

 
Exercício A caixa Preta 

 

 
 

 
Exercício A caixa sensorial 

 

 

 

MOMENTOS DOS EXERCÍCIOS 
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EQUIPE DAS OFICINAS 

  
 


