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Resumo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar a aplicação de metodologias criativas, na 

solução de desafios e práticas inovadoras com acadêmicos pensando a formação de 

professores nos cursos de Pedagogia para a Educação Infantil. Trata-se de um projeto 

internacional, realizado em duas instituições de ensino superior privadas, uma espanhola, 

localizada na região de Murcia, e outra brasileira, localizada no estado do Rio Grande do Sul. 

Nas duas, decidiu-se aplicar metodologias criativas, instigando-se a forma de pensar do 

acadêmico, visando a solução de problemas na área educacional. Para tanto, realizou-se uma 

pesquisa-ação, onde na Espanha se aplicou um instrumento baseado na estimulação das 

conexões criativas de ideias, e no Brasil, aplicou-se o Design Thinking, que tem sido 

difundido como uma abordagem para encontrar soluções inovadoras para problemas em 

várias áreas sendo a educação, uma delas. Neste sentido, os procedimentos diferem um pouco, 

no Brasil realizamos uma atividade com 53 acadêmicos na disciplina de Metodologia de 

Ensino, com o intuito de avaliar o uso do Design Thinking para a solução de desafios 

educacionais na Educação Infantil. Na Espanha a mostra foi de 60 acadêmicos da graduação 

em Educação Infantil com o objetivo de desenvolver a criatividade dos alunos, promover a 

produtividade e sua capacidade discursiva. Para isso, buscamos fundamentar nossa caminhada 

em autores como Cavalcanti e Filatro (2016), que trazem as referências a respeito do Design 

Thinking, Kounios et al (2015), que abordam as questões sobre criatividade, e Mayer (1997), 

que aborda sobre a inteligência emocional, a identificação de emoções e o crescimento 

intelectual. Como resultados finais, percebemos que em ambos países existe uma necessidade 

de utilizarmos metodologias criativas para promovermos a inovação e o autoconhecimento 

dos professores em formação potencializando habilidades tais como: flexibilidade, rapidez, 

agilidade, intuição, criticidade. Acreditamos que, dessa maneira, promoverão atividades mais 

criativas e problematizadoras com as suas práticas pedagógicas.  
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Introdução 

 

Muitas vezes, nas metodologias universitárias temos a inclinação a desenvolver a 

capacidade discursiva dos discentes. No entanto, entendemos que devemos também 

desenvolver a criatividade nos estudantes universitários como parte fundamental do 
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desenvolvimento pessoal e que isso também afeta a produtividade da capacidade discursiva. 

Além disso, buscamos a preparação remota para resolver problemas que estão abertos ou 

vinculados a situações reais. É importante para o seu futuro desenvolvimento profissional e 

para que eles se tornem conscientes como futuros docentes que devem procurar que as 

crianças valorizem e cultivem atividades criativas e também saibam como aplicar isso em seu 

desenvolvimento profissional. 

Kounios e Beeman (2015) definem criatividade como a capacidade de reinterpretar 

algo o dividindo em seus elementos e recombinando os mesmos surpreendentemente para 

alcançar algum objetivo. De acordo com estudos neurocientíficos, a criatividade constitui uma 

construção complexa na qual um único hemisfério ou uma única região do cérebro não 

intervém. 

Este projeto internacional foi iniciado de forma coordenada em dois departamentos de 

Educação, um espanhol e um brasileiro, por iniciativa das professoras Maria de Fátima 

Reszka, Marcia Regina Diehl e Beatriz Peña Acuña. Decidiu-se aplicar a metodologia criativa 

em um grupo brasileiro e espanhol. Dessa forma, pudemos comparar os resultados da 

aplicação de metodologias de natureza criativa. Ambos diferem um pouco nos procedimentos, 

mas têm o mesmo objetivo. A metodologia aplicada na Espanha baseou-se mais na 

estimulação de conexões criativas direcionadas ao estímulo criativo das ideias; o que foi 

realizado no Brasil aplicou o Design Thinking (IDEO, 2013). 

O Design Thinking é uma abordagem processual do design criada por Tim Brown, 

designer na IDEO e professor em Stanford University, baseada na forma de pensar do 

designer. Segundo Cavalcanti, Filatro (2016), um designer utiliza-se da forma de pensar 

divergente/convergente, analítico/sintético, dedutivo/indutivo/abdutivo, 

materializado/experimental, individual/colaborativo. Nesse sentido, Tim Brown organizou um 

processo projetual em fases que utilizassem diferentes tipos de pensamento provocando a 

criatividade. Desta forma, o Design Thinking, que é centrado no trabalho colaborativo, pode 

ser utilizado em qualquer situação tendo em vista a inovação, a co-criação, a empatia e a 

prototipagem rápida (CAVALCANTI, FILATRO, 2016, p.20; CAMARGO e DAROS, 2018). 

Sua aplicação na educação é voltada a geração de inovação, a solução de problemas ou ainda 

como uma estratégia de ensino-aprendizagem (CAVALCANTI, FILATRO, 2016, p.20). 

Desse modo, entende-se que a prática deste processo criativo possa levar os alunos do 

curso de Pedagogia a um outro patamar quando em busca de soluções e respostas para 

diferentes situações tanto na vida pessoal quanto no trabalho diário como professor, dentro da 

sala de aula. 



 

Apresenta-se, assim, o presente trabalho com o objetivo de comparar diferentes formas 

de despertar a criatividade humana, tendo em vista tanto o desenvolvimento pessoal, quanto a 

busca criativa de soluções e a inovação na educação. 

 

Metodologia Criativa aplicada ao grupo de estudantes brasileiros 

 

No lado brasileiro, a amostra constava de 53 alunos, 52 mulheres e 1 homem, da 

graduação em Pedagogia na disciplina de Metodologias do Ensino com o objetivo de fazer um 

levantamento de opiniões dos alunos a respeito do processo. Com esta amostra, utilizou-se a 

abordagem projetual Design Thinking, como forma de alavancar a criatividade humana. 

Para a presente pesquisa, buscou-se avaliar junto com um grupo de acadêmicas a 

utilização do Design Thinking  como um processo que despertasse a criatividade levando-as a 

encontrar soluções criativas para problemas do dia-a-dia de um professor. Para tanto, 

apresentou-se a estratégia Design Thinking, idealizada pela IDEO, empresa de Design que 

preparou tal abordagem. Nessa, o processo de design é dividido em 5 etapas, quais sejam: 

Descoberta, Interpretação, Ideação, Experimentação e Evolução (IDEO, 2013). 

Na fase da Descoberta, utilizamos o pensamento abdutivo e divergente, que 

proporcionam abertura a novas oportunidades, que introduzem uma nova ideia, que lidam 

com problemas complexos ou mal definidos (CAVALCANTI, FILATRO, 2016; IDEO, 

2013). De acordo com IDEO (2013), esta fase serve: para entender qual o desafio a ser 

enfrentado; para realizar uma pesquisa com pessoas que estejam envolvidas no tema do 

desafio e por fim; serve para mergulhar no contexto do desafio. Ou seja, é uma fase de 

pesquisa, de abertura, de busca de informações que possam ser utilizadas nas fases posteriores 

como insumo para as atividades criativas. 

Na fase da Interpretação utilizamos do pensamento convergente. A proposta é o 

entendimento dos dados coletados na fase anterior (Descoberta) procurando por significados e 

estruturando oportunidades de ação. Não é uma atividade simples pois envolve seleção e 

interpretação de dados até que seja possível visualizar um caminho que leve para a fase de 

ideação (IDEO, 2013). 

A fase da Ideação é aquela onde se faz uso dos diversos tipos de pensamentos pois é 

quando se devem gerar e refinar ideias para responder ao desafio proposto. Tradicionalmente 

é utilizado o brainstorming como ferramenta projetual desta fase. É uma das fases mais 

importantes desta abordagem projetual pois todo o trabalho realizado anteriormente serve de 

insumo para a geração de ideias (IDEO, 2013). Ressaltam-se as regras para o brainstorm: 

evite o julgamento, encoraje as ideias ousadas, construa em cima das ideias dos outros, foque 



 

o tópico, uma conversa de cada vez, seja visual, quantidade é melhor que qualidade, e por 

último os erros são bem-vindos (IDEO, 2013). É importante notar que tais regras visam dar 

liberdade ao pensamento possibilitando variadas conexões e criando a possibilidade do 

surgimento de ideias inovadoras. 

Na Experimentação, a fase da prototipagem, é utilizado o pensamento convergente 

pois é o momento de realizar escolhas. Prototipar significa tangibilizar e testar ideias, criar 

modelos, construir e reconstruir até melhorar uma ideia (IDEO, 2013). É quando todas as 

fases se misturam, pois, ao testar um protótipo, muitas vezes é necessário voltar às fases 

anteriores, em busca de mais informações que possam melhorar o protótipo. 

Por fim, a fase de Evolução onde mais uma vez utilizamos o pensamento divergente. 

Nesta fase o projetista da solução deve acompanhar o uso da solução no dia a dia observando 

as pequenas mudanças que vão ocorrendo ao longo do tempo e com elas aprender (IDEO, 

2013). 

Uma vez que todo o processo foi apresentado e discutido com os alunos, estes se 

dividiram em grupos de até 5 pessoas e escolheram um problema de seu dia a dia escolar 

considerado de difícil solução. Após, utilizaram o processo projetual em busca de uma 

solução. 

O processo projetual foi realizado durante 08 encontros, de 08 de maio a 26 de junho 

de 2017, quando então os alunos buscaram soluções para os seguintes desafios na educação 

infantil: 

1. Promover o silêncio na Educação Infantil, em meio à agitação. 

2. Higiene na Educação Infantil.  

3. Como os professores podem aplicar na prática seus conhecimentos. 

4. Adaptação na Educação Infantil. 

5. Projetando um espaço amplo e adequado para a realização de atividades recreativas na 

escola. 

6. Super proteção das crianças como um fator inibidor do desenvolvimento. 

7. O choro na Educação Infantil. 

8. Despertar o interesse da comunidade pela leitura no espaço escolar. 

9. Aproximação família e escola. 

10. A importância do sono na Educação Infantil: a conscientização e a prática do 

descanso. 

11.  Cuidar e educar: um laço entre família e escola. 

12. Como criar um espaço de aproximação entre as famílias e a escola?.  

13. A falta de limites das crianças na Educação Infantil. 

Durante os encontros foram realizadas as seguintes atividades: Apresentação do tema 

Inovação na Educação; Apresentação do processo Design Thinking; realização de um 

processo projetual de design (workshop); realização de um focus group para avaliar o uso do 

Design Thinking como um processo criativo. 



 

Para a execução do focus group, estabeleceu-se um conjunto de oito perguntas 

norteadoras da discussão, quais sejam: como foi criar a solução em grupo?; quando você 

recebeu o desafio, já pensou numa solução?; caso positivo, a solução se modificou no 

decorrer do processo? Por quê?; como foi para você fazer a discussão do desafio? Ou seja, 

como foi "refazer" o trabalho?; durante o processo, houve alguma transformação na sua forma 

de enfrentar os problemas?; diante da metodologia trabalhada, como você se sente em relação 

à criatividade necessária para resolver problemas?; o que mais te surpreendeu neste 

processo?; se você tivesse que falar sobre este processo para alguém, o que você diria?.  

Além disso, dividiu-se a turma sendo que cada um dos 13 grupos deveria escolher um 

relator e um coordenador. O relator deveria fazer o registro documental das discussões e o 

coordenador deveria observar que todos falassem bem como todas os tópicos fossem 

abordados, tendo o cuidado de não levar o grupo a um consenso, mas sim ouvir a opinião de 

todos. 

Conforme anteriormente mencionado, estabeleceu-se um grupo de questões 

norteadoras para guiar o focus group. Os resultados das discussões nos grupos são discutidos 

nas próximas linhas. Seguem, abaixo, as questões norteadoras: 

1. Como foi criar a solução em grupo? 

2. Quando você recebeu o desafio, já pensou numa solução? 

3. Caso positivo, a solução se modificou no decorrer do processo? Porque? 

4. Como foi para você fazer a discussão do desafio? Ou seja, como foi "refazer" o 

trabalho? 

5. Durante o processo, houve alguma transformação na sua forma de enfrentar os 

problemas? 

6. Diante da metodologia trabalhada, como você se sente em relação à criatividade 

necessária para resolver problemas? 

7. O que mais te surpreendeu neste processo? 

8. Se você tivesse que falar sobre este processo para alguém, o que você diria? 

Diante da primeira questão, encontramos respostas bastante positivas como pode ser 

observado nas palavras coletadas das entrevistas: "tranquilo", "compartilhavam", 

"interessante", "respeitando a subjetividade de cada uma" e "acharam com facilidade a 

solução". Apenas um dos grupos encontrou mais dificuldade como pode ser visto nas 

expressões "foi difícil achar ações" e "encontrou formas de amenizar o problema". Segundo 

Camargo e Daros (2018, p. XIII) "o grande desafio deste momento histórico é a prática de 

metodologias que possibilitem uma práxis pedagógica capaz de alcançar a formação do 

sujeito criativo, crítico, reflexivo, colaborativo, capaz de trabalhar em grupo e resolver 

problemas reais." Assim, entendemos que a prática proposta foi capaz de mobilizar os 

acadêmicos na sua formação criativa e colaborativa resolvendo os problemas do seu dia-a-dia. 



 

Para entender o quanto os acadêmicos pensaram colaborativamente na solução, 

utilizou-se a segunda questão: "quando você recebeu o desafio, já pensou numa solução?" 

Percebeu-se que 50% dos acadêmicos ainda trabalham baseados no paradigma tradicional 

onde a solução de um problema é encontrada de forma individual, sem reflexão coletiva, 

como pode ser visto nas seguintes falas: "todos os grupos já tinham a solução antes", "sim", "a 

solução foi a primeira ideia". Os demais grupos estavam mais engajados no paradigma 

emergente de trabalho colaborativo como pode ser observado em: "no andamento do trabalho, 

foi descobrindo a solução", "foi pensado em estratégias para solucionar e até amenizar o 

problema". Corroborando, Bacich e Moran (p. xvi, 2018), nos dizem que: "(...) avançamos em 

direção à superação de visões reducionistas que apresentam as metodologias ativas como um 

conjunto de estratégias que os professores utilizam em algumas de suas sequências didáticas, 

como uma 'receita de bolo', e que apenas enriquecem as formas de condução das aulas. A 

reflexão pede uma mudança de postura, em que gradativamente o educador se posicione como 

um mediador, um parceiro na construção de conhecimento que não está no centro do 

processo." 

Para entender se o processo proposto faria alguma diferença na condução da solução, 

foi questionado se a solução se modificou durante o processo de Design Thinking. Todos os 

grupos responderam positivamente, sendo que alguns criaram a solução durante o processo e, 

outros, modificaram sua proposta inicial. Segundo Bacich e Moran (p. xv, 2018), 

"Metodologias ativas englobam uma concepção do processo de ensino e aprendizagem que 

considera a participação efetiva dos alunos na construção da sua aprendizagem, valorizando 

as diferentes formas pelas quais eles podem ser envolvidos nesse processo para que aprendam 

melhor, em seu próprio ritmo, tempo e estilo." 

A quarta questão tinha como objetivo entender como os acadêmicos se sentiram em 

relação ao processo criativo sistêmico-reflexivo do Design Thinking. Pois, como 

anteriormente comentado, os acadêmicos, em sua maioria, têm a prática de solução de 

problemas sem reflexão coletiva. Percebeu-se que eles se utilizaram de relatos de suas 

vivências buscando dar conta de uma releitura do problema. Além disso, comentaram que "foi 

necessário revisitar muitas vezes os conceitos pré-estabelecidos" e "muitas dúvidas surgiram". 

A fala mais marcante foi: "Foi um construto desgastante, maçante, confuso. Pelo fato de 

desacomodar inquietudes e conceitos pré-concebidos anteriormente." Entendemos, portanto, 

que houve uma ruptura na forma de pensar promovendo o desacomodar de conceitos 

estanques e conhecimentos prévios abrindo possibilidades de um repensar as situações. 

Levando em consideração que Mohr (2003) aponta a inovação como sendo uma 

introdução exitosa de um novo processo em uma dada situação, entendemos que a 



 

transformação percebida pelos acadêmicos, durante o processo de Design Thinking, pode ser 

considerada como uma inovação na forma de solucionar os problemas do sistema educativo. 

Diante da questão 5, "durante o processo, houve alguma transformação na sua forma 

de enfrentar os problemas?", os acadêmicos trouxeram que passaram a enfrentar os problemas 

de forma mais complexa e aprofundada desenvolvendo uma postura mais crítica, mudando o 

olhar e evoluindo de uma maneira geral. Diante disso, Daros (2018, p.10) nos afirma que: 

 

Para que o estudante assuma uma postura mais ativa e, de fato, se 

descondicione da atitude de mero receptor de conteúdos e busque 

efetivamente conhecimentos relevantes aos problemas e aos objetivos da 

aprendizagem, os processos educativos devem acompanhar estas mudanças. 

As instituições de ensino precisam organizar em seus currículos e cursos, 

atividades integradoras da prática com a teoria, do compreender com o 

vivenciar, o fazer e o refletir, de forma sistemática, em todas as áreas e 

durante todo o processo de profissionalização. 

 

Com relação a questão 6, "Diante da metodologia trabalhada, como você se sente em 

relação à criatividade necessária para resolver problemas?", e levando em consideração o 

conceito de criatividade trazido por Noguero (2016, tradução nossa) que é o de "(...) ser capaz 

de resolver problemas de forma inovadora", percebemos que os acadêmicos trouxeram o 

repensar como sendo uma condição necessária para buscar novas soluções de maneiras 

diferentes. 

Os grupos apontaram que foi necessária maior criatividade durante a elaboração do 

problema do que na resolução, e depois no decorrer do desenvolvimento do projeto chegaram 

a conclusão que não teriam uma só solução, mas várias formas de resolver o problema. 

Apresentaram dificuldades em desenvolver o projeto, pois focavam sempre na solução e não 

no processo para solucioná-lo, após muitos debates e pesquisas conseguiram chegar à 

resolução do problema através de atividades e práticas criativas e experiências em sala de 

aula, envolvendo a comunidade escolar em prol da solução do problema. 

Na questão 7, "O que mais te surpreendeu neste processo?", os acadêmicos relataram 

que os surpreendeu em alguns momentos a falta de interesse de alguns colegas para a 

realização do trabalho, assim como a pouca motivação dos entrevistados para responder às 

perguntas. Pensamos que para melhor resultado das pesquisas, seria fundamental o 

engajamento grupal, pois no início acreditavam que não conseguiriam concluir o projeto, pois 

estavam confusos, mas no decorrer foram organizando as ideias e chegando à solução. As 

dificuldades relatadas foram diversas, entre elas estavam a dificuldade da escolha de um 

problema a ser solucionado, e a metodologia de ação para atingir a solução. Por fim, 



 

surpreenderam-se com o novo método aplicado na disciplina, sem precisarem buscar uma 

fundamentação teórica, usando somente as ideias do próprio grupo, pois, segundo os relatos, 

não é uma realidade muito vivenciada no meio acadêmico. Noguero (2016) corrobora ao nos 

trazer as dificuldades das metodologias participativas, destacando que existem condições para 

exercermos a criatividade, entre elas, a intencionalidade da comunicação, a liberdade 

expressiva, a estrutura grupal e a habilidade de conduzir o grupo. 

Por fim, na última questão, "Se você tivesse que falar sobre este processo para alguém, 

o que você diria?", os acadêmicos comentaram ser um processo diferente do qual estão 

acostumados e, por tal motivo, sentiram muito desconforto. Apontaram a dificuldade de 

compreensão dessa nova forma de criar um projeto colocando como desafiador e novo. Diante 

disso, Cavalcanti e Filatro (2016), nos colocam uma conceituação para o design thinking 

como um "modo de pensar", cujo objetivo é a produção criativa de soluções inovadoras. 

 

Metodologia Criativa aplicada ao grupo de estudantes espanhol 

 

Em uma amostra de 60 alunos do curso de Educação Infantil, composta por 59 

mulheres e um homem, aplicou-se uma metodologia criativa ao realizar as práticas da equipe 

em sala de aula e verificar em que medida eles internalizaram o aumento dessa criatividade, 

através da pesquisa qualitativa através de grupos de discussão. As equipes foram compostas 

por 10 alunos. 

No caso espanhol, a primeira etapa consistiu na formação em metodologia criativa. 

Realizamos em Valência, por Red Creactiva, um workshop sobre metodologias criativas 

durante um final de semana (redcreactiva.org). Esta metodologia consiste em impactar o 

cérebro criativo pela criação de histórias ou pinturas; uma vez que o cérebro esteve 

trabalhando, ele pode ser colocado para procurar soluções de qualquer outro campo e é feito 

colaborativamente como uma equipe com post-it (não precisa ser artístico). Nesta oficina, eles 

nos mantiveram criando histórias através de desenhos e pinturas durante a tarde de sexta-feira 

e durante todo o sábado. No domingo eles nos organizaram em equipes e criamos um 

programa sobre o tema que escolhemos: participação de jovens em smart cities. Depois de 

ativar as conexões do cérebro criativo, a parte racional para procurar soluções foi ativada e 

rapidamente conseguimos compor por equipes de forma original um programa de participação 

juvenil. 

Em seguida, nos documentamos em metodologia criativa. Nós isolamos alguns fatores 

da análise da criatividade através do Teste de Torrance (TTCT, 1966) 

(portalacademico.cch.unam.mx). Esses fatores foram enunciados aos alunos no final do 



 

exercício criativo da equipe, de modo que eles teriam uma opinião se o seu processo 

intelectual tivesse melhorado a esse respeito (portalacademico.cch.unam.mx:19). Em 

particular, apresentamos estes quatro fatores: 

1. Fluência, em menor grau 

2. Flexibilidade 

3. Originalidade 

4. Elaboração (número de detalhes adicionados) 

Como será visto mais tarde, eles contribuíram com outros fatores. 

Uma investigação preliminar foi realizada sobre as atividades criativas realizadas 

pelos alunos da amostra, primeiro descobrimos que tipo de atividades criativas eles 

geralmente fazem: cantar, pintar, dançar, decorar, desenhar, cozinhar, costurar com estética, 

ouvir e/ou tocar música, teatro e esculturas, leitura, escrita de histórias, maquiagem, 

penteados. 

Como uma preparação remota, eles executaram as atividades criativas que 

costumavam fazer e, em seguida, se comprometeram a praticar por uma semana, todos os 

dias, para ter essa área do cérebro ativada. Desta forma, queríamos que eles treinassem 

criatividade. 

Depois de fazer essas atividades, por uma semana todos os dias, vimos um aumento 

criativo aproveitando as práticas que deveriam ser realizadas em equipe. De tal forma, que 

pudemos trabalhar em equipe em duas segundas-feiras e praticar atividades criativas na 

semana anterior. Ao trabalhar em equipe em cada prática, eles tiveram que resolver algo em 

uma parte em cinco minutos cronometrados, para que eles tivessem a pressão de tempo, 

durante duas sessões para criar a prática principal do assunto em partes, no caso eles tiveram 

que aprender a usar a observação sistemática e a observação participante sobre um assunto 

que eles escolheram. 

Em seguida, realizamos uma pesquisa qualitativa sobre os benefícios intelectuais da 

criatividade. Depois de fazer a prática, fizemos com que eles refletissem em grupos de 

discussão, ou também chamados de focus group, por equipes e refletissem em um fórum. O 

fórum é um espaço em uma intranet onde os alunos mantêm suas práticas e permitem que 

outros alunos leiam sua participação. 

Neste grupo espanhol, no tema "Observação sistemática e análise de contextos", várias 

metodologias de ensino foram aplicadas e foram explicadas para conectar a teoria na prática e 

assimilar essas metodologias para aplicá-las futuramente em sua sala de aula. As 

metodologias foram as seguintes: 

1. Metodologia teórico-prática para a assimilação de conteúdos 

2. Metodologia inteligência emocional para a identificação de emoções seguindo o 

modelo de Salovey e Mayer. Segundo Mayer e Salovey (1997: 10), "a inteligência 



 

emocional inclui a capacidade de perceber, valorizar e expressar emoções com 

precisão; a capacidade de acessar e / ou gerar sentimentos quando facilitam 

pensamentos; a capacidade de compreender emoções e conhecimentos emocionais; e a 

capacidade de regular emoções para promover o crescimento emocional e intelectual ". 

3. Metodologia participativa (intervenções em aula e através de fóruns onde são 

apontadas opiniões e práticas resolvidas) e técnicas de brainstorming  

4. Metodologia Experimental (diário de notas e relatório sobre crianças) para a 

aprendizagem de metodologias de pesquisa  

5. Metodologia do trabalho em equipe (durante estágios em aula e no trabalho final)  

6. Metodologia de uso de Novas tecnologias (vídeos do youtube para a observação da 

linguagem corporal, emocional, etc. de crianças) 

 

Os alunos mostraram as seguintes atividades criativas: escutar música (54); 

maquiagem (25), ler e dançar (15), trabalhos manuais (12), cozinhar e pintar (10), decorar (6), 

tocar música (5) e por último escrever (4). Isso nos ajudou a deduzir que esse grupo, em geral, 

era um grupo criativo em que os alunos predominavam com a inteligência musical e o estilo 

de aprendizagem certamente auditivo. Questão que nos ajudou a focar outras práticas em sala 

de aula e motivar sua aprendizagem. 

Essas são as características que os estudantes do grupo espanhol haviam notado em 

relação à melhora intelectual. Eles refletiram, de maneira geral, estes: flexibilidade e fluência 

(10 em 10 equipes). Quase de um modo geral eles afirmaram de uma forma original: agilidade 

ou velocidade, ativismo, intuição, coordenação ou cumplicidade entre os estudantes (9 de 10). 

 

 

Considerações Finais 

 

Os fatores que a criatividade contribuiu em relação ao dinamismo intelectual do teste 

de Torrance consistiram em Fluência, Flexibilidade, Originalidade e Elaboração (número de 

detalhes adicionados). As características que os alunos do grupo espanhol tinham notado em 

relação ao aprimoramento intelectual consistiam em seis fatores: flexibilidade, fluência, 

agilidade ou velocidade, ativismo, intuição, coordenação ou cumplicidade entre os alunos. 

Para os dados extraídos da amostra, eles sublinharam dois fatores de uma maneira geral que 

sugerimos através do teste de Torrance: fluência e flexibilidade. Além disso, quase todos (9 

de 10) acrescentaram mais quatro fatores de forma original, como agilidade, ativismo, 

intuição e melhor coordenação e cumplicidade da equipe. O outro fator do teste de Torrance, a 

originalidade na produção do equipamento, foi observado através da observação participante. 

Além disso, o último fator Torrance, a elaboração, foi cumprido em quase todos os 

equipamentos, exceto um. Também deve ser notado que todos os alunos - exceto um 

estudante - reconheceram uma melhoria na criatividade no trabalho em equipe. Curiosamente, 



 

esta aluna que discordou - que, a propósito, estimamos alta capacidade para suas intervenções 

- reconheceu ser criativa naturalmente e não mostrou interesse por essa metodologia. 

Outra conclusão através da interpretação que permite a observação participante, foi a 

avaliação dessa metodologia criativa em relação a outras metodologias de ensino. Tanto a 

metodologia criativa quanto a inteligência emocional foram as mais bem recebidas pelos 

alunos tanto pelos seus comentários e perguntas quanto pela observação da linguagem 

corporal. Talvez essas duas metodologias também parecessem mais novas para eles. 

Outra das consequências foi que, através da observação participante, houve uma 

melhora na avaliação das intervenções em sala de aula com relação à criatividade na formação 

de crianças. Isso também lhes deu a chance de se conhecerem mais nesse aspecto e estimamos 

que sua autoestima individual e de equipe cresceu; e, se podemos salientar, otimismo sobre 

sua capacidade de reagir ao trabalho em equipe. Além disso, três equipes propuseram uma 

prática final posterior, onde incorporaram a variável criatividade. Isso implica que eles se 

conscientizaram do valor da criatividade no desenvolvimento das crianças. Finalmente, 

também foi observado no desempenho de estudantes universitários. As práticas tiveram bons 

resultados. 

Outro benefício da aplicação dessa metodologia no grupo espanhol é o 

autoconhecimento e a auto aceitação dos alunos no nível individual e no nível do grupo. 

Mesmo sendo universitários, estão reforçando e construindo sua personalidade. 

No grupo brasileiro, com o acompanhamento dos acadêmicos durante o semestre 

percebemos o uso de algumas defesas iniciais, sendo que em alguns momentos os acadêmicos 

não queriam sair da zona de conforto, de sair da seguridade do conhecimento, pensando em 

resolver o desafio proposto da forma como sempre vinham resolvendo. Ou seja, encontrar 

uma solução imediatamente e trabalhar para concretizá-la. Remetemos isso ao paradigma 

tradicional onde a solução de um problema é encontrada sem reflexão coletiva, onde os 

acadêmicos esperam pela solução e pela ajuda do docente em todos os momentos, pois desta 

forma não necessitam questionar e pensar de modos diferentes. Também em alguns momentos 

surgiram a falta de motivação para o trabalho coletivo, a inibição e timidez nesta vivência de 

discussões e troca de ideias, potencializando os freios inibidores da criatividade. 

Diante do uso da ferramenta metodológica Design Thinking, apareceram algumas 

finalidades implícitas tais como: o ensinar a pensar ativamente, desenvolver capacidades de 

cooperação, responsabilidade, autonomia e criação. Os acadêmicos desenvolveram 

habilidades de escuta ativa e compreensiva, o que auxiliou a vencerem temores e inibições, 

superando tensões iniciais, criando um sentimento mais cordial e democrático de trabalho 



 

entre eles. Pelas respostas encontradas percebeu-se que eles se tornaram protagonistas de sua 

própria aprendizagem superando as dificuldades iniciais inerentes ao processo. 

Concluímos que devemos continuar aplicando estas metodologias criativas em sala de 

aula para fomentar a criatividade e a solução de problemas. Mostra-se necessária a 

continuidade desta pesquisa como forma de obter mais dados que permitam entender a 

influência da criatividade na geração de conhecimento. 
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