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O que é a criatividade?
A palavra criatividade vem do latim creatus, que significa criar. No dicionário Michaelis,
um dos mais utilizados no meio acadêmico, o termo é definido como:
1. Qualidade ou estado de ser criativo.
2. Capacidade de criar ou inventar; engenho, engenhosidade, inventiva.
3. [Linguística] Capacidade que tem o falante nativo de produzir e compreender um
número enorme de enunciados em sua língua, mesmo aqueles que nunca antes ouviu ou
pronunciou.
No dia a dia, o termo é associado à capacidade do indivíduo em criar algo. Porém, a
criatividade vai além do desenvolvimento de algo.
A criatividade também está relacionada com o talento em reinventar, inovar,
ressignificar algo ou pensar de maneira disruptiva, ou seja, pensar ou desenvolver algo
que transforma um mercado.
No universo infantil a criatividade é responsável por contribuir com a imaginação das
crianças, fazendo com que elas vejam o mundo com outra percepção e com mais
sensibilidade. Com ela, os pequenos desenvolvem a capacidade de imaginar e brincar,
facilitando o aprendizado, melhorando a leitura e a curiosidade de conhecer o mundo.
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Benefícios da

criatividade

para as crianças
Além de ajudar a criança a despertar a curiosidade, a criatividade é um talento
que pode ser desenvolvido e trazer alguns benefícios que acompanharão a
criança por toda a vida. Veja alguns deles a seguir.
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2.1 Melhora a comunicação
A criança criativa tem mais facilidade em se comunicar com outras pessoas e expressar
suas ideias, assim como argumentar e defender posicionamentos. A melhora da
comunicação também amplia o vocabulário e faz com que a criança encontre sua
personalidade.
Outro benefício da boa comunicação é no desempenho escolar. Como a criança se sente
mais solta e não tem vergonha de falar, ela faz mais perguntas e pergunta quando tem
dúvidas, facilitando o aprendizado e mantendo uma boa relação com os colegas. Essa
característica, quando explorada na infância, pode acompanhar a criança por toda a
vida, resultando inclusive em benefícios na vida profissional.
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2.2 Deixa a criança
mais corajosa
Crianças mais criativas conseguem se expressar e se posicionar. Essas atitudes
fazem com que elas mostrem suas ideias com clareza e não tenham medo de
dar sua opinião e expor pensamentos.
Uma criança corajosa se adapta bem a mudanças, possui mais predisposição
em absorver novos conhecimentos e desenvoltura para encarar a rotina do dia
a dia. Ainda, esses atributos facilitam na formação de valores e personalidade,
já que ela consegue expor seus sentimentos com fluidez.
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2.3 Criança vê a vida
com mais diversão
Por enxergarem o mundo de maneira mais leve e diferente, as crianças criativas
costumam ter o astral elevado.
A habilidade de ser criativo possibilita que as crianças trabalhem a imaginação e
enxerguem as coisas de uma maneira mais delicada. Isso faz com que elas
mantenham o bom humor e vejam alegria até nas coisas mais simples, pois, elas têm
a sabedoria para reconhecer que não precisam muito para se divertirem.
Na infância, essa característica faz com que a criança encare a vida de maneira mais
leve e supere desafios com mais facilidade, principalmente com os diferentes
sentimentos e emoções que ela está aprendendo. Na vida adulta, pessoas bem
humoradas garantem bom relacionamento com os colegas e no trabalho.
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2.4 Estimula o
desenvolvimento
do pensamento
A cabeça da criança criativa funciona com um turbilhão de pensamentos, ideias e
emoções. Essa característica faz com que ela desenvolva o pensamento crítico e a
busca por resolução de problemas, fazendo com que ela tenha um melhor
desempenho na escola durante a infância e também na vida adulta quando
começar a absorver novas atividades como trabalhar.
O processo de aprendizagem infantil começa com a repetição do que ela vê, a partir
de um símbolo de exemplo para a ela, como os pais ou professores. Ao ser
estimulada, ela começa a desenvolver um modo próprio de pensar, encontrando
seus valores, ideais e personalidade.

6

Maneiras
de estimular

a criatividade infantil
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3.1 Atividades lúdicas
Atividade lúdica é conhecida como toda e qualquer prática que visa proporcionar
prazer e diversão ao mesmo tempo. São atividades lúdicas os jogos infantis,
recreação e gincanas.
Como fazer?
Para estimular as crianças a serem mais criativas através do lúdico é simples. Você
pode, por exemplo, potencializar o aprendizado de uma disciplina escolar através
de uma metodologia na qual ela tenha um novo conhecimento com uma
brincadeira. Assim, aprender se torna mais divertido e ainda facilita a memorização
e a compreensão.
Outra forma de usar o lúdico para estimular a criatividade por meio de brincadeiras
que as façam pensar de maneira diferente ou ressignificar objetos, dando um novo
uso para eles. Garrafas de plástico, por exemplo, que antes iriam para o lixo, podem
se transformar em novos brinquedos e dar a cor para a construção de uma história.
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3.2 Construção de histórias
A arte de contar e construir histórias é um excelente exercício para incentivar a
criatividade nas crianças. Com ela, os pequenos conseguem expressar ideias e
pensamentos, além de ajudar a ampliar o vocabulário, melhorar a fala e também
estimular o pensando e a resolução.
Além disso, as histórias possibilitam que as crianças aprendam de uma forma divertida
associando novos conhecimentos e também relacionando os contos com vivências
pessoais. Essa relação ajuda na compreensão de novos acontecimentos e sentimentos.
Como fazer?
Promova atividades em família que estimulem a construção de histórias. Uma ideia é
começar a ler um livro e terminá-lo de outra forma, trazendo um final diferente do
original. Para deixar a brincadeira mais livre e dinâmica, você pode dar um tema e pedir
para as crianças desenvolverem uma história com aquela temática. Com certeza será um
desafio interessante e divertido.
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3.3 Promova vivências
Promover experiências nas crianças faz com que elas despertem a imaginação e a
curiosidade em aprender. Uma criança que gosta de perguntar, por exemplo, tem mais
facilidade em se comunicar e assim, aprender novos temas mais rapidamente.
Ainda, a referência de muitos conhecimentos proporciona a memorização e estimula o
raciocínio rápido.
Como fazer?
Ao promover uma vivência como um passeio em um lugar novo ou uma visita guiada,
os pequenos começam a ser mais criativos por descobrirem novas coisas. Em um passeio
na natureza eles podem aprender sobre as espécies de plantas e animais.
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3.4 Aprenda com livros e ﬁlmes
Quanto mais estímulos o cérebro receber, melhor será a capacidade de memorização
e concentração. Por meio de livros e filmes, as crianças aprendem novas informações,
conhecem culturas e exploram diferentes emoções.
Ao aguçar a imaginação, os pequenos passam a ser mais criativos, pois, se imaginam
nas histórias e começam a construir a própria.
Como fazer?
A dica é apostar em histórias e temáticas divertidas e que trazem uma moral positiva,
proporcionando um novo aprendizado. Tenha um pequeno acervo com livros e filmes
e promova sessões em família, assim, todos se divertem e aprendem juntos. Ainda,
após o filme ou a leitura, vocês podem comentar sobre os assuntos aprendidos.
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3.5 Crie um ambiente
estimulante
De nada adianta realizar as etapas anteriores se as crianças não tiverem um
ambiente estimulante. É ideal que elas tenham em casa o cantinho da
criação, que possibilita desenhar, pintar, escrever e ler.
Como fazer?
Deixe à disposição papéis, canetas e lápis coloridos, tesoura sem ponta,
cola e também uma mini biblioteca. Assim, todos os dias ela terá o estímulo
e a liberdade de criar algo de maneira natural.
Uma proposta de brincadeira para que ela comece a usar o cantinho da
criação é decorá-lo com personagens que ela gosta e também dar
pequenos desafios. Por exemplo: na semana que se comemora o meio
ambiente, você pode incentivar a leitura sobre a natureza e os animais.
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Conteúdo bônus:
benefícios dos brinquedos de papelão
Você com certeza já deve ter ouvido falar dos brinquedos de papelão, certo? Eles
estão fazendo o maior sucesso entre as famílias e escolas que buscam por uma
solução criativa e sustentável para estimular o desenvolvimento infantil. Veja
abaixo os benefícios que eles trazem ao serem introduzidos nas brincadeiras e
métodos de ensino.
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Ajuda a despertar a criatividade:
com os brinquedos de papelão, as crianças constroem as brincadeiras com a
imaginação. Elas passam a criar histórias com o repertório pessoal e começam a
desenvolver a criatividade enquanto brincam.

Contribui com o desenvolvimento saudável:
ao se divertir com brinquedos de papelão, as crianças garantem uma infância
saudável e sem tanta influência da tecnologia, se tornando uma opção positiva para o
desenvolvimento.

Estimula a pintura e a elaboração de histórias:
os artigos de papelão estimulam o trabalho manual e em equipe, promovendo a
pintura e a personalização dos brinquedos. Além disso, a caracterização começa com
a construção de histórias.

Faz com que a criança aprenda sobre os cuidados com o meio ambiente:
os brinquedos de papelão vendidos na Klabin ForYou são feitos com material
reciclável e 100% reciclado, sendo a oportunidade perfeita para ensinar mais sobre
sustentabilidade para os pequenos.

Clique aqui e conheça a linha de brinquedos de papelão vendida na Klabin ForYou.
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