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O QUE É INOVAÇÃO?

Inovação

• Tem a ver com a criação de algo novo, seja na 
criação de um modelo ou na realização de 
mudanças em algo que já existe.

• Há uma busca constante pelo aperfeiçoamento 
daquilo que não alcança/ou os resultados 
esperados.

• A inovação pode vir por meio de mudanças de 
costumes (cultural), legislação, regras, valores, 
produtos entre outros.

Invenção

• Tem a ver com o início de algo, que ainda não 
existe, que ainda não foi criado ou produzido.

• Podemos dizer que a palavra inovação contém a 
invenção, mas não podemos dizer que elas são 
sinônimos.

Papiro egípcio de 1.3 mil anos



TIPOS DE INOVAÇÃO*

Objetivos focais

Principais

Inovação de 
Produto

Inovação de 
Processo

Inovação de 
Modelo de 
negócios

*selecionados para esta aula.



INOVAÇÃO DE PRODUTO

• Consiste na modificação dos 
atributos do produto, 
especialmente quando se trata
da forma como esse produto é 
percebido pelas pessoas
(consumidores).



INOVAÇÃO DE PROCESSO

• Tem a ver com a mudança no processo
de produção do produto ou do serviço.

• Não gera, necessariamente, impacto no 
produto final mas, sim, benefícios no 
processo de produção.

• No geral os impactos são relacionados
ao aumento da produtividade e redução
dos custos.



INOVAÇÃO DE MODELO DE 
NEGÓCIOS
• Tem a ver com a mudança no modelo como

os negócios (business) são conduzidos, ou
seja, como que o produto é oferecido ao
mercado.

• Não, necessariamente, implica em
mudanças no produto em si ou mesmo no 
processo de produção.

• Perguntas básicas para mudança:

• Quem é o meu cliente?

• Como posso resolver suas
necessidades?

• Quais procedimentos e recursos devo 
usar para isso?



CHANGES



SABENDO 
DISSO...

…COMO PODEMOS TRANSPOR
ESSES CONHECIMENTOS PARA 

NOSSA REALIDADE EDUCACIONAL?



INOVAÇÃO EM SERVIÇOS [EDUCACIONAIS]

• Tem a ver com as modificações que 
as organizações buscar realizar para 
transformar positiva e 
significativamente a experiência 
dos usuários que utilizam o serviço.

• Como estamos falando da escola, 
tem a ver com a forma e/ou 
estratégias que utilizamos para 
realizar a atividade docente.



INOVAÇÃO EDUCACIONAL VAI MUITO ALÉM DA 
AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS...



Metodologias 
Ativas

e

Resolução de 
problemas

BNCC e 
Currículo

Inter e 
transdisciplinar

Criatividade

Flexibilidade

TDICs

INOVAÇÃO NA ESCOLA



TEORIAS DA CRIATIVIDADE

• A psicologia da criatividade é um campo de 
investigação que vem se desenvolvendo há mais 
de 70 anos.

• Conceituar a criatividade representa um desafio.

• O que temos, no geral são “posições 
conceituais” da criatividade.

Criatividade

Criatividade

Criatividade



POSIÇÕES CONCEITUAIS
EM CRIATIVIDADE

• Conceituação Padrão.

• Conceituação Sistêmica.

• Conceituação Sócio-Histórica.

• Conceituação Sociocultural.

“Conhecer os diversos conceitos sobre o 
fenômeno [da criatividade] e reconhecer 
suas transformações ao longo do tempo 

apresenta-se como requisito 
indispensável para estudiosos da área.”

(NEVES-PEREIRA, 2018, p. 1)
Mônica Souza Neves-Pereira – IP/UnB

Criatividade

Criatividade

Criatividade

http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/39223
http://www.ip.unb.br/index.php?option=com_contact&view=contact&id=125:monica-souza-neves-pereira&catid=150&Itemid=439


POSIÇÃO CONCEITUAL PADRÃO

• Resumidamente, a posição conceitual padrão 
leva em consideração o conceito de criatividade 
como um “processo que resulta em um produto 
novo, que é aceito como útil e/ou satisfatório 
por um número significativo de pessoas em 
algum ponto no tempo.” 

STEIN, (1953, p. 311 apud NEVES-PEREIRA, 2018, p. 4).



POSIÇÃO CONCEITUAL 
SISTÊMICA

Modelo Sistêmico da Criatividade de
Mihaly Csikszentmihalyi

• Esse Modelo não se limita a 
“utilidade-novidade”, que considera a 
criatividade um fenômeno quase 
linear, causal e individual, mas sim, 
“um fenômeno social e sistêmico, 
conceitualmente distribuído em 
instâncias constitutivas que operam 
de modo interdependente e que 
depende destas interações [...]”. 
(NEVES-PEREIRA, 2018, p. 6).

https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness?language=pt-br
https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness?language=pt-br


POSIÇÃO CONCEITUAL 
SÓCIO-HISTÓRICA DA 
CRIATIVIDADE

• Apesar da ausência de conceito de 
criatividade na obra de Vygotsky, há 
uma teoria desenvolvimental da 
criatividade na qual a imaginação 
criativa está intimamente associada. 
Em Vygotsky (2009), a criatividade é 
uma função psicológica superior que 
se desenvolve nos seres humanos e é, 
também, um sistema que surge 
quando a imaginação encontra o 
pensamento conceitual e potencializa 
a capacidade de criar.

Lev Semionovich Vygotsky

https://www.estantevirtual.com.br/busca?utf8=%E2%9C%93&q=imagina%C3%A7%C3%A3o%20e%20criatividade%20na%20infancia


POSIÇÃO CONCEITUAL 
SOCIOCULTURAL DA 
CRIATIVIDADE

Psicologia Cultural da Criatividade

• Essa posição conceitual considera o ato 
criativo “compreendido como 
fenômeno de origem sociogenética, 
relacional, dialógico, intersubjetivo e 
distribuído em instâncias psicológicas 
(pessoas), materiais (objetos, ideias), 
sociais (lugares) e temporais (tempo 
histórico e tempo cronológico)”. 

(GLĂVEANU, 2014 apud NEVES-PEREIRA, 2018, p. 10).

Vlad GLĂVEANU

Alex GILLESPIE

Jaan VALSINER

https://www.lse.ac.uk/PBS/People/Dr-Alex-Gillespie
https://webster.academia.edu/VladGlaveanu
https://www2.clarku.edu/faculty/facultybio.cfm?id=316


TEORIAS DA
CRIATIVIDADE

• Neves-Pereira e Fleith (2020), 
publicaram um livro: Teorias da 
Criatividade, a fim de organizar e 
contextualizar a produção teórica 
sobre criatividade, clássicas e 
emergentes, no sentido de 
oferecer material, em Língua 
Portuguesa, para compreensão 
dos principais modelos teóricos e 
epistemológicos, suas 
divergências e convergências, 
enfim, sobre qual o estado da 
arte das teorias da criatividade.

Mônica Souza Neves-Pereira – IP/UnB Denise de Souza Fleith – IP/UnB

http://www.ip.unb.br/index.php?option=com_blankcomponent&view=default&Itemid=541
http://www.ip.unb.br/index.php?option=com_contact&view=contact&id=125:monica-souza-neves-pereira&catid=150&Itemid=439


O MODELO SISTÊMICO DA 
CRIATIVIDADE DE
MIHALY CSIKSZENTMIHALYI

• Em resumo, a criatividade aparece 
para Csikszentmihalyi como um 
fenômeno legítimo e passível de 
investigação psicológica, que agrega 
outras questões, como felicidade, a 
autorrealização e as emoções e 
sentimentos positivos sobre si 
mesmo e sobre a existência. 
Segundo ele, a criatividade 
relaciona-se com o que nos 
interessa, o que nos motiva e que 
vale a pena. Estudá-la conecta-nos 
com o prazer, a alegria, a criação, a 
realização.

Apud Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 90).

https://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_flow_the_secret_to_happiness?language=pt-br


MAS, O QUE É CRIATIVIDADE PARA 
CSIKSZENTMIHALYI?

• Para ele, a criatividade consiste no processo de
mudança simbólica realizado por um agente
humano em um contexto social e com a
participação de outras pessoas que vão avaliar o ato
criativo, inserindo-o, ou não, na cultura.

Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 93).



FLOW 
[FLUIDEZ, FLUXO, FLUÊNCIA]

• Por meio de pesquisas realizadas com 
mais de 8 mil pessoas espalhas pelo 
mundo.

• O Flow se alcança quando você esta 
fazendo, realmente, aquilo que gosta 
de fazer.



VIVENCIAR O ESTADO FLOW É SENTIR PROCESSOS 
IDEACIONAIS FLUINDO, GERANDO PRAZER

Percepção de que os próximos passos ou 
as metas a serem alcançadas, em uma 
prática ou ação, já são conhecidos, porque 
o processo de fazer ou criar gera a 
sensação de fluidez.

Percepção imediata dos resultados de 
nossas ações e a compreensão de que elas 
estão de acordo com propósitos 
delineados.

Emergência de um equilíbrio entre os 
desafios que uma tarefa exige e as nossas 
habilidades em enfrenta-los. Em estado 
de flow, nós sabemos que somos capazes 
de faze i que estamos fazendo e, 
raramente, experimentamos frustação.

Ação e consciência da ação, ao 
experimentar o estado de flow, mesclam-
se e ocorre a experiência da concentração 
profunda, do contato real com o que 
estamos realizando.

Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 94).



VIVENCIAR O ESTADO FLOW É SENTIR PROCESSOS 
IDEACIONAIS FLUINDO, GERANDO PRAZER

Distrações são excluídas da experiência 
flow. Vivenciar flow é estar 
completamente concentrado naquilo 
que se faz, sem que ocorra qualquer 
tipo de distração. Há semelhança entre 
flow e estados meditativos.

Consciência de si mesmo desaparece 
na experiência flow. A pessoa está tão 
envolvida em seu trabalho que se 
esquece da tarefa contínua de proteção 
ao ego que realizamos o tempo todo.

Medo de falhar não ocorre quando se 
experimenta flow. Isso acontece pela 
profunda concentração na tarefa, pelo 
intenso envolvimento do sujeito com 
sua obra, que atua como um antídoto 
em relação ao medo do fracasso.

O sentido do tempo também se perde. 
Dispendem-se longas horas em uma 
atividade sem se perceber.

Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 95).



VIVENCIAR O ESTADO FLOW É SENTIR PROCESSOS 
IDEACIONAIS FLUINDO, GERANDO PRAZER

Distrações são excluídas da experiência 
flow. Vivenciar flow é estar 
completamente concentrado naquilo 
que se faz, sem que ocorra qualquer 
tipo de distração. Há semelhança entre 
flow e estados meditativos.

Consciência de si mesmo desaparece 
na experiência flow. A pessoa está tão 
envolvida em seu trabalho que se 
esquece da tarefa contínua de proteção 
ao ego que realizamos o tempo todo.

Medo de falhar não ocorre quando se 
experimenta flow. Isso acontece pela 
profunda concentração na tarefa, pelo 
intenso envolvimento do sujeito com 
sua obra, que atua como um antídoto 
em relação ao medo do fracasso.

O sentido do tempo também se perde. 
Dispendem-se longas horas em uma 
atividade sem se perceber.

A atividade em realização torna-se autotélica, ou seja, 
não há razão para que ela não seja realizada, a não ser 

o simples fato de realiza-la pelo prazer que advém 
disso Csikszentmihalyi (2007). 

O conceito de flow é elemento central na descrição da 
dinâmica de desenvolvimento da criatividade no 

modelo sistêmico.

Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 95).



MODELO SISTÊMICO

• A criatividade emerge de um sistema 
que opera por meio de três grandes 
instâncias:

• Um campo.

• Um domínio.

• O sujeito (pessoa).

Apud Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 97).



MODELO SISTÊMICO

• A criatividade emerge de um sistema 
que opera por meio de três grandes 
instâncias:

• Um campo.

• Um domínio.

• O sujeito (pessoa).

Apud Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 97).

Por meio desse modelo 
Csikszentmihalyi explica como surge a 
criatividade. Em uma perspectiva, para 
que o ato criativo ocorra, uma série de 
práticas, crenças e valores devem ser 

transmitidos do domínio para o 
indivíduo. O indivíduo pode, por meio 

da significação dessas informações 
culturais, produzir algo novo a partir 

do domínio. Entretanto, essa produção 
ou variação deve ser selecionada e 

aprovada pelo campo, para que haja 
futura inclusão da novidade no 
domínio e, consequentemente, 

transformação cultural.

Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 98-99).

Criatividade não ocorre 
dentro da cabeça das 

pessoas, mas é fruto da 
interação entre o indivíduo e 

o contexto sociocultural. É 
um fenômeno sistêmico em 

vez de individual.



PARA TER UMA VIDA CRIATIVA CSIKSZENTMIHALYI
RECOMENDA:

1. Cultive a curiosidade e os seus interesses.

2. Tente surpreender-se por alguma coisa a cada
dia.

3. Tente surpreender uma pessoa a cada dia

4. Escreva o que surpreendeu você e como você 
surpreendeu outras pessoas. Depois de 
algumas semanas, você será capaz de observar 
padrões de interesses emergentes.

5. Ao acordar, estabeleça uma meta específica a 
ser alcançada.

6. Para manter seu interesse em uma tarefa,
atividade ou área, aumente seu nível de
complexidade.

7. Assuma o controle de sua agenda.

8. Reserve tempo para reflexão e relaxamento.

9. Encontre uma maneira de expressar o que 
interessa a você.

10. Olhe os problemas sob diferentes pontos de 
vista.

11. Produza muitas ideias.

12. Tente pensar nas implicações de um problema a 
ser solucionado.

13. Pense em ideias diferentes.

14. Escolha um domínio que atenda aos seus 
interesses. Para isso, é necessário transitar por 
vários domínios.



AS CRIANÇAS 
“ENTRAM” 
NO MODELO 
SISTÊMICO DE 
CSIKSZENTMIHALYI?

Apud Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 97).

• Para Csikszentmihalyi, tem que gerar 
impacto cultural (domínio)!

• Criatividade na infância, no modelo 
sistêmico é um mito.



AS CRIANÇAS 
“ENTRAM” 
NO MODELO 
SISTÊMICO DE 
CSIKSZENTMIHALYI?
• Para Csikszentmihalyi, tem que gerar 

impacto cultural (domínio)!

• Criatividade na infância, no modelo 
sistêmico é um mito.

• Para resolver o empasse, sugiro a
leitura do livro de Vygotsky, 
Imaginação e criatividade na infância.

• Ou o Capítulo 5: O modelo da 
imaginação criativa de Lev Vygotsky.

Apud Neves-Pereira e Fleith (2020, p. 104).

“Crianças podem se mostrar bastante 
talentosas, mas elas não podem ser criativas 

porque criatividade envolve modificar as 
formas de se realizar ou fazer coisas, mudar 

modos de pensar, o que por suas vez, 
demanda expertise sobre os antigos modos ou 

caminhos do fazer e do pensar.” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1996, p. 155). 
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MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

PROF. ELEANDRO PHILIPPSEN


