
Módulo 1: Pensamento Criativo e Aprender a Aprender  

Introdução 
As mudanças tecnológicas e sociais, em todas as áreas das 
atividades humanas, obrigam a maioria dos adultos a uma 
aprendizagem contínua. A aprendizagem ao longo da vida é 
importante hoje em dia e será ainda mais importante no futuro. 

Nos nossos empregos, estamos em constante adaptação e, 
cada vez mais, o papel está a ser substituído pela tecnologia. 
Durante a pandemia em que vivemos, Covid-19, fomos forçados 
a ultrapassar diversos confinamentos, no entanto, na maioria 
dos casos, o trabalho não parou mas foi adaptado ao teletrabalho. 
Foi aqui que muitos de nós reconhecemos as nossas fraquezas 
na utilização de ferramentas digitais. 

É então uma boa altura para nos atualizarmos e fazer da tecnologia nossa aliada!



1.1  Conceptualização de Pensamento Criativo 

O que é criatividade? 
O conceito de criatividade, a título de resumo, e 
como Eulalio Ferrer salienta, é ter o poder de criar. E 
criar é a capacidade de fazer algo existir onde antes 
não existia. 

A criatividade é uma capacidade chave no ser 
humano que nos permite desenvolver ou melhorar 
ideias, produtos, serviços ou resolver problemas. 

Segundo o próprio Ferrer, o ato criativo obedece ao 
princípio da dupla génese: o que é criado nasce primeiro 
na nossa cabeça e depois, através de algum processo de 
mediação, emerge na realidade. 

Tendemos a relacionar este conceito com qualquer 
situação artística, porém, a criatividade não está 
exclusivamente relacionada com arte. Deve esclarecer-
se que a criatividade se manifesta na vida quotidiana de 
cada ser humano e pode aparecer no momento de decidir 
como organizar uma prateleira ou resolver um problema 
no local de trabalho. Isto também é criatividade! 

É conveniente distinguir da criatividade três conceitos que tendem a ser confundidos: imaginação, 
engenhosidade e inventividade.  
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Tipos de criatividade

Pensar, expressar e fazer são os elementos que alimentam, 
respetivamente, cada uma destas palavras (Ferrer). Todos eles são 
dimensões da criatividade. 

Vigotski (1999), um dos primeiros psicólogos a teorizar a criatividade, 
argumenta que a criatividade surge graças à constante transformação 
do ambiente em que os seres humanos habitam. “Se a vida que o 
rodeia não coloca tarefas ao ser humano, se as reações que herdou 
e a que está habituado o equilibram completamente com o mundo 
circundante, então não há base para que a criação surja. Um ser 
completamente adaptado ao mundo circundante não poderia desejar 
nada, não poderia aspirar a nada e, naturalmente, não poderia 

criar nada. É por isso que a base da criação é sempre formada pela má adaptação da qual surgem 
necessidades, aspirações e desejos” (Vigotski, 1999).

Embora a criatividade seja inata no ser humano, é uma capacidade que se desenvolve e existem 
diferentes metodologias para a alcançar. No nosso campo, a improvisação teatral é uma técnica que 
ajuda a treinar a criatividade. Os atores e atrizes de improvisação teatral, trabalham desde o início 
conceitos relacionados com a mesma: ouvir, aceitar, espontaneidade, enfrentar o inesperado, entre 
outros. A técnica da improvisação fornece à pessoa que a pratica várias ferramentas, que podem 
mais tarde ser implementadas na sua vida quotidiana.  

Como qualquer técnica, é necessário treiná-la constantemente e, ao fazê-lo, os resultados mostram 
um nível imaginativo superior, devido à sua relação íntima com o processo criativo que veremos a 
seguir. 

1.          A criatividade mimética   

Pegar numa ideia existente e copiá-la e adaptá-la às necessidades do momento, adaptá-la ao que se ou 
precisa de ser resolvido. 

2.         A criatividade bisociativa

Parte de muitas ideias ou pensamentos que podem ou não fazer sentido. A chave é a capacidade de ordenar, 
identificar e classificar todas estas ideias para obter um conceito totalmente novo e inovador.  

3. Criatividade analógica

Identificar semelhanças entre coisas que são totalmente diferentes. Permite-nos comparar e relacionar 
ideias díspares para encontrar uma nova solução, especialmente quando confrontados com problemas 
desconhecidos. 

◊	 Imaginação: O primeiro consiste em representar na mente algo que não existe ou que não está 
presente; 

◊	 Inventividade: O segundo está relacionado com a capacidade de inventar;
◊	 Engenhosidade: O terceiro prende-se com a ação de encontrar uma forma de tornar reais coisas 

que não existem ou que não estão presentes.



A importância da criatividade no desenvolvimento pessoal 

O que é pensamento criativo? 

4. Criatividade narrativa

Capacidade de contar e criar histórias com facilidade e confiança. Inclui ter imaginação para criar um mundo 
com diferentes histórias e personagens que outros possam compreender e captar a mensagem de cada 
enredo. 

5. Criatividade intuitiva

Neste tipo de criatividade, a imaginação torna-se mais produtiva, as ideias nascem de uma forma fácil e 
sem serem influenciadas por ideias existentes ou situações externas. Em alguns casos, a prática de yoga ou 
meditação facilita este processo, as pessoas conseguem desligar a mente e começam a surgir novas ideias. 

Na improvisação teatral, embora a principal criatividade trabalhada seja a narrativa, não é a única, uma 
vez que, através dos exercícios propostos nas formações, de uma forma ou de outra, o resto das atividades 
criativas são trabalhadas.

A criatividade no desenvolvimento pessoal combina a própria experiência do indivíduo com a 
informação recebida do exterior, dando origem a um indivíduo 
único, com uma forma independente de ser.  

Um indivíduo que forma a sua criatividade tem as ferramentas 
necessárias para criar, inovar e fornecer soluções, não só 
para questões complexas, mas também para as suas próprias 
questões pessoais e quotidianas. 

A criatividade, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, 
dá origem a pessoas capazes de pensar por si próprias, que 
podem criar em vez de produzir ou reproduzir. Pessoas que 
aproveitam o que têm de especial, que sabem tirar o máximo 
partido das suas experiências, dos seus valores e das suas ideias 
(lamenteesmaravillosa.com). 

A formação em improvisação teatral, onde o desenvolvimento da 
criatividade é fundamental juntamente com outros conceitos, 
está a permitir-lhes descobrir caraterísticas desconhecidas de 
si próprios e formar competências para aplicar, tanto pessoal 
como profissionalmente. 

A forma de processar informação para encontrar soluções originais para novos desafios na vida. 

Como já salientámos anteriormente neste documento, todas as pessoas têm a capacidade de ser 
criativas, embora em alguns indivíduos, este conceito esteja mais desenvolvido. Mas, como já 
mencionámos, a criatividade pode ser treinada. 

Em geral, os seres humanos tendem a utilizar as linhas convencionais de raciocínio. Já estamos 
familiarizados com formas de atuação, baseadas em experiências passadas ou em informações 



recebidas de terceiros. Mas existe, e é 
nisto que a criatividade funciona, uma 
gama infinita de novas alternativas 
que raramente exploramos, devido 
ao conforto de percorrer o caminho 
conhecido.   

Mas a realidade é que as soluções que 
conhecemos bem nem sempre resolvem 
adequadamente o problema ou a nova 
situação que estamos enfrentando.

É por isso que é necessário treinar o pensamento criativo para encontrar novas soluções para os 
problemas colocados. Como diz o ditado (popularmente atribuído a Albert Einstein): “Se procura 
resultados diferentes, não faça sempre a mesma coisa”.
No vídeo seguinte podemos ver de uma forma prática como funciona o nosso pensamento e 
aprendizagem.  

Posto isto, devemos trabalhar na nossa 
mente e desenvolver o espírito criativo, para

 que o nosso cérebro esteja aberto a novas 
aprendizagens. Desta forma, aprendemos

 a aprender. 

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0

https://www.youtube.com/watch?v=MFzDaBzBlL0



https://www.youtube.com/watch?v=8IHzgYMhffA

1.2 Aprender a aprender 
Aprender a aprender é mais uma atitude. O aprendente deve estar disposto a aprender e, para o 
fazer, deve ir atrás dos seus conhecimentos da forma que melhor lhe convier. Isto significa que não 
há uma forma única de alcançar o conhecimento, mas sim vários procedimentos que podem ser 
utilizados para aprender. 

A necessidade de aprender a aprender surge frequentemente em simultâneo com situações que nos 
conduzem a um determinado problema, o que põe à prova as nossas competências. Deles emerge a 
capacidade de desenvolver a aprendizagem, o conhecimento, o pensamento crítico e muitas outras 
competências essenciais para qualquer situação futura, seja ela profissional	ou	educativa.	

Por exemplo, isto aconteceu durante toda a pandemia (Covid19), quando o mundo foi forçado a 
recorrer ao teletrabalho. Só então muitas pessoas se aperceberam de como era difícil para elas 
utilizar as novas tecnologias, porque na sua vida quotidiana não era normal que precisassem 
de as utilizar. Foi apenas quando deixaram a sua zona de conforto, a sua rotina, que detetaram as 
suas lacunas em relação a este tema. Havia então uma grande necessidade de adaptação e de nova 
aprendizagem. 

Os desafios contemporâneos levantam grandes exigências aos aprendentes adultos: aprender a 
aprender ou desenvolver capacidades de aprender a aprender, a fim de aprender mais depressa 
e mais eficientemente, utilizando os métodos de aprendizagem mais recentes, adquirindo novas 
capacidades para moldar atitudes, aplicando eficazmente inovações na prática e assumindo a 
responsabilidade pelos resultados da aprendizagem. 

Em conclusão, na aprendizagem ao longo da vida é fundamental: 

• Aprender algo para a vida; 
• Refletir	sobre	as	coisas;	
• Falar de coisas diferentes; 



O que é que eu 
quero aprender? 

Como é que eu 
quero aprender? 

Quem me 
pode ajudar a 
consegui-lo? 

Quando tenciono 
fazê-lo? 

Com que 
competências-
chave estou 
mais ligado? 

• Ajudar a assimilar coisas novas e a receber informação. 
Aprender é desenvolvimento, se não se aprende, este processo de desenvolvimento para! 

Aprender a aprender é um processo de desenvolvimento e de parar a aprendizagem que para o 
desenvolvimento. Aprender a aprender significa encontrar a vontade e a motivação para aprender. 
Significa a capacidade de planear as ações; de encontrar a motivação para aprender; a capacidade 
de lembrar o que foi aprendido e de o utilizar; de ser autodidata. 
Os resultados e o feedback positivos estimulam o aprendente a aprender, mas também a aprender 
com os erros. Importante é a capacidade de fazer a ligação entre os conhecimentos novos e os já 
existentes - o momento certo. 

O que é um plano de aprendizagem? 
É um guião onde os conteúdos estão correlacionados com os objetivos a alcançar, descrevendo 
métodos e técnicas para alcançar os objetivos. 

Como elaborar um plano de aprendizagem?

Pode parecer fácil definir as ideias para a composição de um plano de aprendizagem, porém, na 
hora de organizar o plano, as dúvidas começam a surgir.
Existem várias metodologias para criar um plano de aprendizagem, pelo que deve escolher aquela 
que melhor se adequa à sua realidade.

Ao escrever seu plano de aprendizagem, considere as seguintes questões: “o quê”, “para quê”, 
“como” e “com o quê”. Uma vez respondidas essas questões, você terá material para montar cada 
etapa do seu plano: conteúdo, objetivos, metodologias e meios de avaliação.



Ajuda se o adulto usar uma ferramenta digital para desenvolver seu plano, pois dessa forma ele 
está treinando seus conhecimentos em uma ferramenta digital ao mesmo tempo em que planeja o 
próximo aprendizado.

Criar um plano de aprendizagem nos ajuda a detectar nossas dificuldades, definir prioridades e 
estratégias para superá-las. Desta forma podemos alcançar melhores resultados.

1.3. Competências Digitais 

Hoje, são poucos os trabalhos em que não precisamos lidar com o mundo digital, por isso há uma 
grande necessidade de combater a resistência que muitas pessoas ainda têm. O sucesso de qualquer 
negócio está ligado à capacidade dos colaboradores em saber manejar as tecnologias e usá-las a seu 
favor. É aí que entram as habilidades digitais. Para ter sucesso no ambiente profissional, é essencial 
ter habilidades digitais. Isso porque são eles que vão facilitar a evolução contínua, bem como a 
adaptação a diferentes realidades, como a necessidade de teletrabalho, por exemplo.

A revolução tecnológica está criando novas profissões e os trabalhadores precisam de habilidades 
digitais para não serem deixados para trás. O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional (Cedefop) prevê que num futuro próximo 90% das vagas na Europa exigirão algum 
tipo de conhecimento digital.

A competência digital não é apenas aprender a usar um programa específico. Significa ter um 
conjunto de habilidades e atitudes que permitem facilidade no manuseio de diversos dispositivos, 
sistemas e plataformas digitais. Isso para que cada pessoa tenha mais autonomia e versatilidade, 
seja no trabalho ou até mesmo na vida pessoal.

O mercado de trabalho exige habilidades digitais e trabalhadores que dominem, além de outros 
idiomas ou sua especialidade acadêmica, as ferramentas essenciais para funcionar com facilidade 
na era tecnológica. Estamos falando de conhecimento sobre dispositivos eletrônicos, redes, 
segurança cibernética, sistemas de comunicação ou análise de dados, entre outros.

As competências digitais dividem-se assim em várias áreas que pode consultar aqui: 

https://padlet.com/filipal24/Bookmarks



A ferramenta que acabamos de usar para analisar as principais áreas de competências digitais é o 
Padlet.

As competências digitais mais procuradas no mundo do trabalho são:

 ☼ Ciber-segurança; 
 ☼ Serviço ao cliente; 
 ☼ Posicionamento na Web; 
 ☼ Marketing; 
 ☼ Software	específico;	



 ☼ Redes sociais; 
 ☼ Edição digital de imagem e vídeo; 
 ☼ Tecnologia das nuvens e comércio eletrónico. 
 ☼ Have you heard of Cloud technology and e-commerce? 

Você já ouviu falar em tecnologia Cloud e comércio eletrônico?

A tecnologia em nuvem e o comércio eletrônico não são ferramentas digitais muito antigas. Ambos 
surgiram no início dos anos 2000, ganhando notoriedade com a evolução da internet e hoje, mesmo 
sem que percebamos, estão no nosso dia a dia quando navegamos na web.

Cloud Computing é a tecnologia que utiliza grandes estruturas remotas para armazenar dados, 
executar projetos e manter sistemas corporativos em diversas escalas por meio da conectividade 
com a Internet. Pode ser qualquer coisa de software que você acessa por meio de um endereço, 
como gmail.com, por exemplo. 
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