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Resumo  

  

 O presente trabalho, tendo como objeto primeiro a criatividade, dedica-se – com base na 

urgência da teorização e da interdisciplinaridade –, num primeiro momento, à exploração dos 

contributos da Psicologia para a compreensão do processo criativo. Assim, constituindo-se esta 

análise enquanto plataforma para o questionamento das opções metodológicas e das implicações 

socio-políticas que o discurso científico acarreta, a investigação propôs-se a uma análise 

comparativa e integrada dos contributos da Psicologia com trabalhos de Margaret Boden (acerca 

da criatividade, na Inteligência Artificial) e de Gilbert Simondon (com a proposta de teorização 

da individuação, na Filosofia). Neste sentido, a presente investigação vem reclamar a urgência da 

inclusão da história desenvolvimental do sujeito psicológico enquanto dimensão central em 

análise para a conceptualização da criatividade na Psicologia, alertando ainda para a importância 

da inversão da questão, lançando o repto para futura exploração do impacto da criatividade no 

processo de individuação. 

 

Palavras-chave: Individuação, criatividade, desenvolvimento 
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Abstract 

 

In having creativity as its primary object, the current study is dedicated, based on the 

urgency of theorization and interdisciplinarity, in a first moment, to the exploration of the 

contributions from Psychology to understand the creative process. Thus, as this analysis 

constitutes a platform to question the methodological options and the social-political 

implications that underlie the scientific discourse, this investigation aimed to conduct a 

comparative, integrated analysis of the contributions from Psychology,, alongside those of the 

works by Margaret Boden (regarding creativity in Artificial Intelligence) and of Gilbert 

Simondon (with his proposed theorization of individuation in Philosophy). In this sense, the 

current work claims the urgency to include the developmental history of the psychological 

subject as a central dimension to conceptualize creativity in Psychology, additionally alerting to 

the importance of reversing the question by presenting the idea for future exploration of the 

impact of creativity in the process of individuation.  

 

Keywords: individuation, creativity, deveopment. 
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Résumé 

 

En ayant la créativité comme son objet principal, la présente étude est dédiée, basé 

sur l'urgence de théorisation et de l'interdisciplinarité, à l'exploration des contributions de 

la psychologie pour comprendre le processus créatif. Ainsi, comme cette analyse constitue 

une plate-forme pour questioner les options méthodologiques et les implications 

sociopolitiques qui sous-tendent le discours scientifique, cette enquête visait à procéder à 

une analyse comparative, intégrée des contributions de la psychologie, aux côtés de ceux 

des œuvres de Margaret Boden (en matière de créativité en Intelligence artificielle) et de 

Gilbert Simondon (avec sa théorisation proposée d'individuation dans la philosophie). En 

ce sens, ce travail affirme l'urgence afin d'inclure l'histoire du développement du sujet 

psychologique comme une dimension centrale de conceptualiser la créativité en 

psychologie, alerte en outre l'importance d'inverser la question en présentant l'idée pour 

l'exploration future de l'impact de la créativité dans le processus d'individuation. 

Mots-clés: individuation, creativité, développment. 
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Capítulo I: Apresentação da investigação 

 

1. Introdução  

 

Tendo em conta a emergência dos discursos sociais dominantes, em torno da valorização e 

promoção do empreendedorismo e da criatividade, reduzindo o indivíduo ao valor calculável 

da ideia e ao imperativo da sedução e da persuasão enquanto formas vigentes de socialização, 

internalizando a responsabilização da crise social no indivíduo, o presente estudo procurou 

abordar criticamente a conceptualização da criatividade na Psicologia, procurando 

compreender de que forma o discurso científico tem operado no sentido da perpetuação dos 

discursos dominantes, contribuindo, assim, para a manutenção do status quo.  

Assim, num primeiro momento (Capítulo II), procurou-se realizar uma revisão da 

literatura acerca da conceptualização da criatividade no âmbito da Psicologia, destacando os 

principais autores e contributos provenientes desta área do saber. Num segundo momento 

(Capítulo II) foi realizada uma análise integradora aos vários contributos emergentes nesta 

área do conhecimento, com foco particular na constatação da presença transversal do critério 

de originalidade enquanto raridade estatística (i.e., enquanto probabilidade de ocorrência da 

ideia à escala da população) à conceptualização do processo criativo. Consequentemente, um 

terceiro momento (Capítulo II) foi pontuado pela realização de uma análise crítica ao discurso 

científico, refletindo acerca das implicações socio-políticas do mesmo na perpetuação dos 

discursos sociais e das relações de poder vigentes. Seguidamente, questionando acerca das 

implicações teóricas da conceptualização do processo criativo segundo critérios de raridade 

estatística e simultaneamente constatando a ausência da contabilização do percurso 

desenvolvimental do indivíduo no enquandramento da criatividade, um quarto momento 

(Capítulo III) primou pela procura de integração desta nova dimensão – i.e., a história 

desenvolvimental – nas conceptualizações teóricas pré-existentes, recorrendo, para tal, aos 

contributos de Margaret Boden, no seio da conceptualização da criatividade no âmbito da 

Inteligência Artificial. Finalmente, após a constatação da imperativa necessidade de inclusão 

da variável história desenvolvimental no seio da compreensão e definição do processo 

criativo, um quinto e último momento (Capítulo IV) privilegiou a conjugação dos contributos 

de Margaret Boden, no âmbito da criatividade, com a proposta teórica da individuação de 
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Gilbert Simondon, enfatizando as suas semelhanças que, na ordem no verbo, reconhecem o 

indivíduo enquanto (re)construtor de significados, rematando, assim, a presente dissertação.  

 

 

2. Método 

 

 Partindo da Psicologia enquanto área de saber, procurou-se, numa primeira análise, 

explorar compreensiva e exaustivamente as definições e racionais teóricos subjacentes à 

conceptualização da criatividade neste domínio. Neste sentido, a premissa de que qualquer 

discurso está, por definição, saturado de significados políticos e sociais esteve presente de 

forma transversal ao modo de ver e significar a própria ciência (i.e., à forma de orientar a 

própria investigação), emergindo, consequentemente, uma plataforma de reflexão crítica que, 

existindo de forma transversal a todo o processo de investigação, se evidenciou, desde logo, 

enquanto necessidade de explorar, não só o teor social e político patente ao discurso científico 

desta área de conhecimento, como também enquanto imperativa reflexão acerca das 

implicações metodológicas que este acarreta para a investigação.  

Deste modo, pela urgência da teorização e pela imperativa valorização da 

interdisciplinaridade enquanto contribuindo para o alargar do modo de conceptualização 

teórica, procurou-se, sob a forma do conciliar dos padrões de conceptualização de diferentes 

áreas do conhecimento – i.e., a conciliação de diferentes gramáticas generativas, segundo as 

quais determinadas áreas de saber se regem, na construção do conhecimento e, por isso, da 

significação e compreensão da realidade –, trazer os contributos da Inteligência Artificial e da 

Filosofia, com o derradeiro intuito de construir um representação multidimensional – fruto, 

mais uma vez, da conjugação e articulação de diferentes perspetivas teóricas – do processo 

criativo.  

Por acréscimo, para além procurar em diferentes áreas do saber novos interlocutores e 

novos modos de representação e organização do conhecimento – partindo do pressuposto de 

que diferentes disciplinas produzem conhecimento segundo diferentes rótulos, diferentes 

óticas de compreensão e grelhas de leitura –, procurou-se, ainda regido pelo vital intuito de 

providenciar uma perspetiva prismática e abrangente da compreensão dos processos e da 

construção do conhecimento, fazer emergir constructos que, apesar de imprevistos na área de 
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conhecimento de origem, complementam e enriquecem o retratar deste mesmo conjunto de 

fenómenos. Neste sentido, procurou-se a análise conjugada e compreensiva dos constructos de 

criatividade (no âmbito da Inteligência Artificial) e individuação (no âmbito da Filosofia), 

procurando-se, pela riqueza emergente da diferença (nomeadamente pelo tipo de compreensão 

conceptual que subjaz cada uma destas disciplinas), a sua integração. Como tal, o 

operacionalizar desta interdisciplinaridade foi construído pela seguinte ordem de momentos: 

(i) conceptualização integrada do constructo criatividade pela análise aos contributo da 

Psicologia e da Inteligência Artificial (i.e., análise do mesmo constructo sob diferentes lentes 

disciplinares); (ii) conceptualização de dois diferentes constructos – a criatividade e a 

individuação, segundo duas diferentes disciplinas – a Inteligência Artificial e a Filosofia. 

Quanto a este segundo momento, destaca-se que a análise conjugada e integrada dos dois 

distintos constructos primeiramente pelo foco na procura de similaridades de ordem 

processual (i.e., procurou-se compreender de que modo os dois conceitos – na realidade, 

processos – poderiam entrecruzar-se) e, seguidamente, pela tentativa de compreensão da 

interação bidirecional entre ambos. Consequentemente, procurou-se compreender o possível 

modo segundo o qual o processo criativo se poderá eventualmente repercutir e fazer-se 

reverberar pelo processo de individuação. 

 

 

3. Objetos de investigação 

 

Os objetos dos quais este trabalho se ocupa consistem na criatividade – incluindo o 

modo como esta é concebida no seio da Psicologia, numa revisão histórica das suas 

abordagens, bem como outras óticas centradas nos contributos de Margaret Boden, 

perspetivas cujas sobreposições e dissonâncias se ilustrarão em capítulos posteriores – e a 

individuação – tal como compreendida na proposta de teorização deste constructo pela autoria 

de Gilbert Simondon, centrando a atenção não só no processo de individuação do sujeito 

psicológico (designada por “individuação psíquica”), mas também na sua natureza 

indissociável dos processos de individuação técnica (do/com o objeto técnico) e coletiva (da 

sociedade que os indivíduos constituem), dispostos e coexistentes na esfera do 

transindividual.  
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Os constructos de criatividade e individuação serão, posteriormente, relacionados 

criticamente entre si com o intuito de evidenciar o modo através do qual ambos os processos 

partilham dimensões que os promovem mutuamente, e as dinâmicas que os redefinem na (e 

que revertem o impacto da) sociedade hiperindustrial da atualidade. 

 

 

4. Objetivos de investigação 

 

Definidos os objetos de investigação deste trabalho, delineiam-se, consequentemente, os 

objetivos que norteiam a sua organização, ao apresentar simultaneamente as premissas que 

estabelecem o ponto de partida para a reflexão crítica com que se remata o presente 

documento. 

 

Objetivo 1. Explorar e sintetizar criticamente as grelhas de compreensão que emergem da 

disciplina da Psicologia, no seio da conceptualização e avaliação da criatividade. 

 

Objetivo 2. Analisar criticamente o conceito de originalidade que, no âmbito da investigação 

em Psicologia, é definido enquanto critério de raridade estatística, refletindo acerca do 

discurso científico subjacente às implicações desta opção metodológica, no seio da 

promulgação do status quo, i.e., nos discursos sociais dominantes. 

 

Objetivo 3. Contrapor reflexivamente as perspetivas previamente ilustradas no âmbito da 

Psicologia com a conceção de criatividade na disciplina de Inteligência Artificial, numa 

análise integrada à obra de Margaret Boden, com foco particular na importância atribuída pela 

autora à história desenvolvimental do sujeito psicológico, na compreensão do processo 

criativo. 

 

Objetivo 4. Ilustrar os princípios pelos quais se rege a proposta de teorização da individuação 

de Gilbert Simondon, enveredando pelos fenómenos, processos e dinâmicas que lhe são 

subjacentes, com o propósito de argumentar a sobreposição e a conjugação entre o processo 

criativo e o processo de individuação. 
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Objetivo 5. No seio da conceptualização da individuação, compreender o papel do processo 

criativo enquanto potencial promotor de meios associativos, i.e., individuantes.  
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Capítulo II: O estado da arte 

 

 Constituindo-se a construção do conceito de criatividade no seio da Psicologia 

enquanto objeto primeiro da presente investigação, torna-se, assim, impreterível dirigir, num 

primeiro momento, a atenção do leitor para uma análise global do modo como este constructo 

é compreendido nesta área de saber. Assim, o atual capítulo será constituído por três 

momentos distintos, a saber: (i) revisão bibliográfica dos principais contributos teóricos para a 

compreensão da criatividade na Psicologia, procurando dar a conhecer a amplitude de opções 

metodológicas e orientações conceptuais vigentes nesta área de saber; (ii) constatação e 

reflexão acerca da transversalidade do critério de originalidade (compreendido enquanto 

raridade estatística da ideia) na teorização da criatividade, na Psicologia; (iii) reflexão, à luz 

da Psicologia Crítica, acerca do papel do discurso científico na perpetuação das doutrinas 

sociais dominantes, alertando-se para o possível papel da Psicologia na manutenção do status 

quo, ao legitimar a redução do sujeito psicológico ao valor calculável da ideia.   

 

 

1. Conceções da criatividade na Psicologia 

 

O estudo da criatividade parece ter sido, historicamente, um objeto negligenciado na 

investigação em Psicologia, sendo evidente o pluralismo e a inexistência de um consenso 

relativamente à sua definição e operacionalização (Sternberg & Lubart, 1999), servindo o 

presente capítulo o propósito de reunir e analisar os principais contributos teóricos emergentes 

na Psicologia. 

De facto, no âmbito da investigação da criatividade na Psicologia, diferentes perspetivas 

teóricas parecem divergir no que concerne às dimensões em estudo, aos níveis de análise, aos 

métodos empíricos e ao foco da sua compreensão fenomenológica. Neste sentido, a 

investigação parece ocupar-se de quatro principais domínios de análise (Martínez, 1995; 

Kozbelt, Beghetto & Runco, 2010): (i) ênfase no processo criativo, ou seja, na compreensão 

dos mecanismos cognitivos subjacentes à atividade criativa; (ii) ênfase no produto criativo, 

procurando a sua objetiva quantificação e especificando as características que lhe conferem 

cariz criativo; (iii) ênfase nas características do contexto e nas suas condições potenciadoras 

ou inibidoras da atividade criativa; (iv) ênfase no indivíduo, explorando quais as suas 
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qualidades, características, elementos ou processos psicológicos (e.g., motivação, traços de 

personalidade) que possibilitam a criatividade. Posto isto, é importante salientar que alguns 

dos modelos de conceptualização da criatividade, apresentando uma grande variedade de 

elementos em análise (e.g., exploração dos processos e dos produtos), focam-se em mais do 

que uma das categorias apresentadas, não constituindo estas, por isso, uma tentativa de 

distinção categórica rígida ou monolítica entre os referenciais teóricos (correndo o risco de 

excluir ou simplificar elementos de análise). 

Neste sentido, procurar-se-á, ao longo do presente capítulo, destacar os principais 

contributos teóricos emergentes no âmbito da ciência cognitiva, numa análise integrada aos 

aspetos que os aproximam e afastam, procurando, assim, providenciar um prisma global do 

estado da arte.  

 

 

1.1 Métodos psicométricos e pensamento divergente 

 

Neste seguimento, numa análise à evolução da investigação acerca da criatividade na 

Psicologia, os métodos psicométricos destacam-se pela sua presença disseminada na 

conceptualização e direta objetivação da criatividade. Deste modo, dada a centralidade dos 

estudos relativos ao pensamento divergente – apresentando o seu foco em termos de avaliação 

de processos e produtos (Runco, 2010) – e da busca da quantificação do processo criativo no 

seio da abordagem psicométrica da criatividade (Plucker & Renzulli, 1999), torna-se 

impreterível uma primeira reflexão acerca dos principais marcos teóricos neste âmbito de 

pesquisa, destacando-se Guildford (1967) enquanto fulcral percursor, no seguimento dos 

trabalhos desenvolvidos na estandardização da medição da inteligência. Assim, para além de 

contribuir para a compreensão dos processos gerais de ideação (e.g., resolução de problemas), 

a investigação em torno do pensamento divergente tem contribuído para a compreensão do 

potencial e do pensamento criativos (Runco, 2010), não constituindo, porém, seu sinónimo, na 

medida em que outros processos de ideação – como a tomada de decisão, por exemplo – 

parecem também contribuir para a definição do potencial criativo (ibidem), segundo o autor.  
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Neste âmbito, a proposta do Modelo da Estrutura do Intelecto (SI) de Guilford (1967), 

evidenciando a dimensão processual subjacente à atividade criativa, apoia-se na abordagem 

psicométrica para a criação de uma bateria de testes que operacionaliza a medição do 

pensamento divergente (Runco, 2010). Assim, Guildford procura a compreensão do processo 

segundo o qual novas ideias são produzidas e, ao sublinhar a produção divergente enquanto 

vasta procura de informação e geração de novas e numerosas respostas face aos problemas 

(que se opõe à formulação de uma única resposta correta, isto é, à produção convergente), 

destaca-a como dimensão central para a atividade criativa (ibidem). Descrevendo as três 

dimensões básicas da inteligência – conteúdos (semântico, simbólico, figurado e 

comportamental), operações (produção convergente, produção divergente, cognição, 

avaliação e memória) e produtos (unidades, classes, relações, sistemas, transformações e 

implicações) –, a produção divergente constitui-se, então, enquanto uma das operações do 

intelecto (a criatividade é, portanto, conceptualizada enquanto um subconjunto da 

inteligência) que, “processando um tipo de conteúdo, pode gerar determinado produto” 

(Runco, 2010, p. 417). Assim, a bateria de teste do Modelo SI operacionaliza dimensões-

chave do pensamento divergentes envolvidas no processo criativo como a fluência (número 

de respostas elaboradas), a flexibilidade (número e/ou singularidade das categorias das 

respostas dadas e à mudança no significado, uso ou interpretação de algo), a originalidade 

(carácter único e singular) e a elaboração de ideias (extensão das ideias no seio de uma 

categoria de resposta específica, ou seja, aos detalhes apresentados) (Plucker & Renzulli, 

1999). Ao considerar a centralidade destas dimensões, Guildford destaca ainda que o 

pensamento divergente não constitui, porém, um sinónimo do pensamento criativo, já que este 

seria ainda influenciado por funções cognitivas como a sensibilidade, a capacidade de 

identificação e redefinição de problemas, que, por sua vez, incluiria a capacidade de 

reorganização da informação, de afastamento aos modos de pensamento anteriores e de 

revisão dos conhecimentos existentes, reestruturando-os em novos padrões (Kim, 2006; Russ 

& Fiorelli, 2010).  

Concluindo, apesar de, atualmente, a abordagem de Guildford ter perdido algum do seu 

interesse teórico, nomeadamente devido a algumas das críticas que lhe foram apresentadas 

pelo facto de a sua bateria de testes apresentar uma baixa relação com outros componentes 

cruciais da criatividade (Sternberg & O’Hara, 2010), esta teoria influenciou 

determinantemente o estudo da criatividade, tendo sido esta bateria de testes expandida e 
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adaptada posteriormente por Paul Torrance (1974), pela criação dos Testes de Pensamento 

Criativo (Torrance Tests of Creative Thinking – TTCT).  

Assim, o Teste de Pensamento Criativo de Paul Torrance (1974) baseado em vários 

aspetos do Modelo SI, é um dos testes de medição do pensamento divergente mais 

comummente utilizado, sendo constituído pelos testes Verbal e Figurativo, incluindo duas 

formas paralelas (A e B), que podem ser usadas alternadamente (Plucker & Makel, 2010). 

Deste modo, Torrance define a criatividade enquanto “o processo de aquisição de 

sensibilidade face aos problemas, deficiências, falhas no conhecimento, aos elementos em 

falta, des-harmonias; um processo de identificação de dificuldades, de procura de soluções, de 

elaboração de suposições, de formulação de hipóteses face às deficiências: testagem e 

retestagem de hipóteses para possivelmente as modificar e retestar de novo; e, finalmente, 

comunicar os resultados” (Torrance, 1996). Deste modo, o Teste de Pensamento Criativo de 

Torrance permite, na sua última versão, a medição de cinco subescalas, correspondentes aos 

fatores constituintes do pensamento divergente: fluência, originalidade, elaboração, 

abstração dos títulos (grau de abstração segundo o qual um título se move para além da 

rotulagem concreta das imagens apresentadas), resistência ao encerramento prematuro (grau 

de “abertura psicológica”, potenciando a consideração de informação variada aquando do 

processamento de informação, mantendo a mente aberta) (Kim, 2006).  

Na realidade, é importante sublinhar que, apesar de o SOI e o TTCT serem as baterias 

de teste de avaliação de pensamento divergente (DT) mais utilizadas e conhecidas, também 

Getzels e Jackson (1962) e Wallach e Kogan (1965) desenvolveram baterias de DT similares 

aos testes SOI (Sternberg & O’Hara, 1999). Assim, apesar de haver alguma evidência para a 

fidelidade deste conjunto de testes, a sua baixa validade preditiva tem levado a que alguns 

investigadores tenham evitado a sua utilização, sob a crítica à própria utilização de métodos 

psicométricos para a avaliação da criatividade, que apontam para a sua falta de rigor 

metodológico (Plucker & Makel, 2010).  
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1.2 A criatividade enquanto subconjunto da inteligência 

 

Neste seguimento, prosseguindo na análise aos principais contributos em termos da 

ciência cognitiva e explorando ainda o debate em torno da conceptualização da criatividade e 

da aplicabilidade dos métodos psicométricos, Cattel (1971) relacionou a criatividade com a 

originalidade e a fluência ideacional, constituindo estas últimas um subconjunto das 

habilidades primárias: verbal, numérica, espacial, velocidade percetual (identificação 

figurativa), velocidade de encerramento (cognição visual e Gestalt), raciocínio indutivo, 

raciocínio dedutivo, memória, capacidade e conhecimento mecânicos, fluência verbal, 

fluência ideacional, reestruturação do encerramento (flexibilidade do encerramento), 

flexibilidade vs firmeza (originalidade), coordenação motora geral, destreza manual, campo 

musical e sensibilidade tonal, capacidade de representação em desenho, fluência expressiva, 

velocidade motora, ritmo e tempo musical e capacidade crítica (Sternberg & O’Hara, 1999). 

Por conseguinte, numa crítica a Guildford, Cattell aponta para a sobrevalorização do 

pensamento divergente na conceptualização do funcionamento criativo, sugerindo que a 

performance criativa seria primeiramente influenciada pela inteligência geral do indivíduo – 

particularmente pela inteligência fluida (capacidade de raciocínio), enquanto oposta à 

inteligência cristalizada (conhecimento e material aprendido) – e, seguidamente, pelos fatores 

de personalidade (Sternberg & O’Hara, 1999).  

 

 

1.3 A especificidade de domínio  

 

Ainda relativamente ao estudo da inteligência e da sua relação com o processo criativo, 

Gardner (2002), com a Teoria das Inteligências Múltiplas (IM), parte da conceptualização do 

sujeito psicológico como um “indivíduo que tenta conhecer o mundo” (Gardner, 2002) – 

apoiando-se nos contributos de Jean Piaget –, elegendo os sistemas de símbolos como 

principal foco de atenção (ibidem). Deste modo, explorando as competências e os processos 

subjacentes ao domínio dos diferentes sistemas simbólicos (o gesto, a música, o desenho, 
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entre outros), Gardner propõe que a inteligência, não constituindo uma entidade única, seria 

constituída por sete inteligências distintas (cada uma com uma história desenvolvimental 

identificável e codificável num sistema simbólico) – linguística, lógico-matemática, espacial, 

corporal-cinestésica, musical, interpessoal e intrapessoal (ibidem), não se limitando, por isso, 

o uso da inteligência ao funcionamento criativo (Sternberg & O’Hara, 1999). 

Consequentemente, Gardner, ao postular a existência deste conjunto de potenciais intelectuais 

humanos (com regras e mecanismos de processamento de informação singulares a cada um 

deles), afirma ainda que, numa interação entre fatores como a hereditariedade e o treino 

precoce, alguns indivíduos poderão desenvolver determinadas inteligências mais do que 

outros (Gardner, 2002). Por conseguinte, partindo do foco na mestria em determinados 

domínios, o autor sugere que os indivíduos tendem a mostrar aptidão para mais de uma 

inteligência, apresentando, porém, fraquezas em outros tipos de inteligência – os indivíduos 

variam entre si na velocidade ou sucesso em negociar outros domínios –, alertando, assim, 

para a necessidade de atender à especificidade de domínio (o conhecimento acerca de 

determinada área) e ao campo de estudo (contexto no qual o objeto de estudo é estudado e 

elaborado) (ibidem). 

Prosseguindo, a par da definição destas sete inteligências, Gardner postula ainda a 

existência de três capacidades cognitivas superiores – o senso comum, a originalidade e a 

capacidade metafórica – que, devido à sua natureza ampla e geral, parecem não ser 

explicáveis no seio das inteligências individuais descritas (Gardner, 2002). Assim, no que 

concerne à originalidade (ou inovação, segundo o autor), Gardner define-a enquanto 

habilidade de modelar um produto não familiar e valioso dentro de uma esfera particular 

(ibidem, p. 222), sublinhando ainda que a originalidade e a inovação tendem a ocorrer dentro 

de domínios únicos. Por acréscimo, a capacidade metafórica ou analógica é definida pela 

própria capacidade de integrar diversas inteligências, surgindo primeiramente pela capacidade 

de observação de similaridades entre domínios sensoriais e, mais tarde (após o domínio dos 

sistemas simbólicos), pela capacidade de integração dessas similaridades intra ou inter 

sensoriais em determinados sistemas simbólicos, potenciando o surgimento de combinações 

incomuns entre estes (ibidem).  
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1.4 Cognição criativa 

 

Ainda no que concerne às teorias que se focam na exploração da estrutura e da natureza 

dos processos criativos e à compreensão dos mecanismos e processos levados a cabo no 

decorrer do pensamento ou da atividade criativa (Kozbelt, Beghetto & Runco, 2010), 

procurando-se a compreensão do modo de como os processos cognitivos básicos e 

fundamentais operam no pensamento criativo, intervindo no conhecimento armazenado para a 

produção de novas ideias (Finke et al., 1992, Munford & Gustafson, 1988; Sternberg & 

Lubart, 1995; Ward & Kolomyts, 2010), parece haver, de facto, um interesse na exploração da 

forma como a qualidade da produção criativa é influenciada pelo conhecimento anterior e 

pelo seu modo de acesso e combinação.  

Deste modo, Mednick (1962) conceptualiza o insight criativo enquanto resultado da 

criação de associações remotas de ideias (que contrapõe a associações óbvias), que atendam 

aos requisitos específicos do problema ou que sejam, de alguma forma, úteis. Por conseguinte, 

o pensamento criativo é definido pela imposição de requisitos de originalidade: uma resposta 

original é inversamente relacionada com a sua probabilidade de ocorrência numa determinada 

população (Mednick, 1962).  

Assim, Mednick procura compreender de que forma o indivíduo se move de uma ideia 

para uma outra ideia, afirmando ainda que tal só se torna possível pelo facto de as ideias 

estarem, de alguma forma, associadas (por semelhança acústica, por exemplo) (Runco, 2010). 

Por conseguinte, Mednick distingue três formas de atingir uma solução criativa: por 

contiguidade acidental (“serendipity”, segundo Mednick), por similaridade e por mediação 

(Mednick, 1962). A respeito da primeira – contiguidade acidental –, o autor postula que os 

elementos associativos necessários são evocados contiguamente pelo aparecimento 

simultâneo de estímulos que os suscitam, num mesmo contexto (usualmente, uma 

contiguidade acidental) (ibidem). Em suma, o ambiente providencia, acidentalmente, 

condições para a reunião de estímulos que suscitam a associação de dois elementos 

associativos. Já no que concerne à emergência de uma solução criativa por similaridade, 

Mednick conceptualiza a produção criativa enquanto fruto da semelhança entre os elementos 

associativos ou entre os estímulos que os suscitam (ibidem).  Por último, podendo a produção 

criativa ser atingida por meio da mediação, Mednick esclarece que, segundo este processo, os 

elementos associativos são evocados contiguamente através da mediação de características 
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que lhes são comuns, sendo este processo comum em áreas do saber regidas por sistemas de 

símbolos (verbal, matemático, químico, etc.) (ibidem). Assim sendo, partindo desta 

conceptualização do pensamento criativo, o autor postula que a estrutura e organização 

hierárquica das associações do indivíduo poderão influenciar a probabilidade e a velocidade 

segundo as quais a solução criativa pode ser atingida, afirmando que indivíduos criativos 

tendem a apresentar um maior número de associações fortes para um determinado conceito, o 

que parece promover uma maior activação simultânea de representações conceptualmente 

distantes, potenciando, assim, a combinação e, por isso, a criação de uma solução criativa 

(ibidem).  

Por acréscimo, numa análise às diferenças individuais face aos métodos (inatos ou 

aprendidos) de abordagem dos problemas e a sua influência na probabilidade de criação de 

soluções criativas, Mednick distingue ainda quatro estilos cognitivos ou de personalidade – 

que dispõe em dispõe estes estilos cognitivos em pares dicotómicos: percetual vs. conceptual 

e visual vs. verbal –, que, consoante a natureza do próprio problema, se podem revelar mais 

ajustados (Mednick, 1962). Assim, consoante o problema seja apresentado pela presença de 

representações concretas, um indivíduo com um estilo predominantemente percetual 

produzirá mais rapidamente uma solução criativa; pelo contrário, na ausência destas 

representações concretas, um estilo predominantemente conceptual será vantajoso (ibidem). 

Similarmente, na presença de um problema com recurso a representações verbais, um 

indivíduo com um estilo cognitivo verbal – que aborda o problema pela associação verbal de 

conceitos – atingirá a solução criativa mais facilmente se os elementos associativos forem 

suscitados de modo mais imediato, isto é, se os elementos associativos ocuparem uma posição 

elevada na hierarquia de associação verbal do indivíduo (ibidem). Por sua vez, o indivíduo 

visualizador encontra dificuldades na abordagem a um problema apresentado neste formato 

(ibidem).  

Ainda sob a ótica do conceito enquanto unidade de análise no âmbito da cognição 

criativa, a combinação conceptual – processo segundo o qual elementos de informação 

separados (palavras, conceitos, formas visuais, constructos científicos, estilos musicais, 

géneros artísticos) são mentalmente combinados e fundidos – surge enquanto mecanismo 

mediador da produção criativa (Sternberg, 1988), constituindo uma componente central de 

vários modelos do funcionamento psicológico criativo. De facto, ao processo de combinação 

de conceitos distintos parece não estar apenas subjacente uma mera soma das propriedades 

definidoras de cada um deles; ao invés, a combinação pode produzir ou tornar salientes 
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determinados atributos ou propriedades (propriedades emergentes) que não estão associados a 

qualquer um dos conceitos a combinar (ou estão apenas presentes num baixo grau de 

representatividade) (Ward & Kolomyts, 2010). Por conseguinte, numa análise ao potencial 

criativo destas propriedades emergentes, a investigação parece evidenciar a produção de 

outcomes mais criativos face à combinação de conceitos discrepantes (Mumford, Baugman, 

Maher, Costanza & Supinski, 1997). De facto, dado que conceitos não relacionados parecem 

partilhar poucos atributos entre si, a integração dos conceitos por via da combinação 

conceptual leva à produção de novas propriedades que vão para além dos significados aos 

quais cada um dos conceitos usualmente se associa (ibidem), o que poderá ser explicado face 

a uma possível tentativa de conciliação face às discrepâncias (Ward & Kolomyts, 2010).  

Assim, ainda no seguimento das teorias relativas aos processos subjacentes à produção 

de novas ideias, a exploração do modo segundo o qual o pensamento analógico opera sobre as 

estruturas do conhecimento tem também sido alvo de diversas investigações no âmbito do 

funcionamento psicológico criativo. Deste modo, a analogia poderá ser definida enquanto 

transferência, aplicação ou projeção do conhecimento proveniente de um domínio familiar a 

um domínio novo ou menos familiar (Ward & Kolomyts, 2010) Por conseguinte, o potencial 

criativo da analogia parece residir, pelo menos em parte, na capacidade de associação de 

novos e familiares domínios a um nível estrutural profundo e não meramente superficial 

(Gentner & Toupin, 1986).  

Prosseguindo, o Modelo Geneplore (generate + explore) surge enquanto proposta de 

compreensão descritiva e heurística do funcionamento criativo (Finke et al., 1992). Desta 

forma, este modelo descreve o desenvolvimento de ideias novas e úteis enquanto resultado da 

ação recíproca de processos generativos, que levam à produção ideias candidatas (que variam 

no seu potencial criativo) e de processos exploratórios, que, por sua vez, expandem essas 

ideias. Assim, este modelo não apresenta uma conceptualização do processo criativo como 

uma entidade singular, propondo, deste modo, uma abordagem compreensiva face à 

combinação de processos cognitivos básicos, que, combinados de diferentes formas, 

influenciam a probabilidade da produção de um outcome criativo (Ward & Kolomyts, 2010): 

original e adequado à tarefa em questão (Ward, Smith & Finke, 1999).  

Desta forma, os processos generativos compreendem o conjunto de processos 

cognitivos relativos à recuperação de estruturas existentes na memória, à formação de 

associações simples entre essas estruturas, à sínteses mental de novas estruturas, à 
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transformação mental das estruturas existente em novas formas, à transferência analógica da 

informação de determinado domínio para um novo domínio e à redução categorial, processo 

segundo o qual as estruturas existentes são conceptualmente reduzidas em constituintes 

primários (idem). Por conseguinte, segundo este modelo, os processos generativos parecem 

resultar na produção de ideias candidatas (também apelidadas de formas pré-inventadas) que, 

não constituindo necessariamente uma completa solução criativa, correspondem a possíveis 

pontos de partida que podem facilitar ou inibir a produção de outcomes criativos (idem). Por 

sua vez, será a partir de propriedades como a novidade aparente e a atração estética que 

determinadas formas pré-inventadas poderão ser retidas para processamento futuro (Ward & 

Kolomyts, 2010). Consequentemente, o potencial criativo das ideias selecionadas será 

desenvolvido através dos processos exploratórios, que conduzirão à sua modificação, 

exploração e transformação. Assim, estes processos exploratórios englobam a procura de 

novos atributos nas estruturas mentais, a busca das implicações metafóricas destas estruturas, 

a procura de potenciais funções destas estruturas, a avaliação das estruturas segundo 

diferentes perspetivas e contextos, a interpretação das estruturas enquanto potencialmente 

representativas de possíveis soluções para os problemas e procura de limitações práticas e 

conceptuais das mesmas (Finke et al., 1992).  

 

 

1.5 Fatores de personalidade, motivação e comportamentos correlacionados 

 

Prosseguindo, paralelamente ao estudo na abordagem cognitivista, outros autores têm-se 

dedicado à investigação dos fatores de personalidade, fatores motivacionais e socioculturais 

que se relacionam com o funcionamento criativo. Deste modo, a investigação neste domínio 

tem sido levada a cabo com o intuito de compreender quais são os fatores de personalidade 

caracterizadores de indivíduos criativos e, numa outra perspectiva, conceptualizando a 

criatividade enquanto forma de auto-realização ou epifenómeno da integridade da 

personalidade (Martínez, 1995). Por conseguinte, alguns destes trabalhos têm sido levados a 

cabo por via da análise factorial da personalidade, na qual esta é concebida enquanto um 

conjunto de qualidades ou traços que os sujeitos possuem em maior ou menor grau, 

recorrendo a testes correlacionais e análises biográficas para a sua análise (ibidem).  
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Assim, segundo Maslow (1968), a ousadia, a coragem, a liberdade, a espontaneidade e a 

autoaceitação constituem traços que permitem a completa realização do potencial do 

indivíduo. Para além disso, Rogers (1954) descreve a tendência para a autoatualização 

enquanto fator motivacional que se exprime num contexto apoiante e livre de julgamentos 

(Sternberg & Lubart, 1999). Por conseguinte, alguns autores apontam para a presença de 

alguns elementos psicológicos que surgem frequentemente em indivíduos criativos, de onde 

se destaca a curiosidade intelectual, o gosto pela criação, a entrega e a motivação intrínseca 

(Martínez, 1995); a independência no julgamento, a autoconfiança, a atração pela 

complexidade, a orientação estética, a capacidade de correr riscos, curiosidade, humor, 

necessidade de privacidade, abertura a novas experiências, o questionamento das normas 

sociais e a tolerância à ambiguidade (Peterson & Carson, 2000; Sternberg & Lubart, 1999; 

Plucker & Makel, 2010). Por acréscimo, Amabile (1983) descreve a criatividade enquanto 

confluência da motivação intrínseca, da presença de capacidades e conhecimentos relevantes 

para o domínio e de competências relevantes para a criatividade, nas quais inclui a presença 

de um estilo cognitivo que envolve o coping com a complexidade na resolução de problemas, 

a presença de conhecimentos de heurística para a produção de novas ideias e a existência de 

um estilo de trabalho caracterizado pela concentração do esforço, a capacidade de por de lado 

os problemas e uma elevada energia (Sternberg & Lubart, 1999). Para além disso, Sternberg 

conceptualiza também a criatividade enquanto fruto de um conjunto de habilidades, tais como 

a capacidade de ver os problemas segundo uma nova perspetiva, escapando às barreiras do 

pensamento convencional, a capacidade analítica de reconhecer em quais das novas ideias 

vale a pena investir e a capacidade de persuasão (ibidem).  

 

 

 

2. A centralidade do critério de originalidade  

 

Numa análise transversal à conceptualização da criatividade no seio da ciência 

cognitiva, parece ser consensual a inclusão da originalidade enquanto componente central, 

tanto enquanto critério definidor do produto criativo como enquanto capacidade ou 

componente processual da atividade criativa (e.g., Guildford, 1967; Torrance, 1974; Getzels 
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& Jackson, 1962; Wallach & Kogan, 1965; Gardner, 2002; Sternberg & Lubart, 1991; 

Mednick, 1962; Sternberg, 1988; Ward, Smith & Finke, 1999; Csikszentmihalyi, 1999), 

devendo ser feita, por isso, uma primeira reflexão em torno das diferentes utilizações do 

termo, com o intuito de clarificar os contornos da sua utilização.  

Antes de mais, a originalidade parece ser compreendida, por um lado, enquanto 

capacidade/competência inerente ao processo criativo, o que poderá ser ilustrado pela 

conceptualização de Gardner (2002), que, no seio da Teoria das Inteligências Múltiplas, 

define a originalidade enquanto capacidade cognitiva superior – não explicável no seio das 

inteligências individuais, pela sua natureza ampla e geral –, correspondendo esta à capacidade 

de modelar um produto não familiar e valioso, dentro de uma esfera particular. Por outro lado, 

a originalidade surge também enquanto requisito central na avaliação da qualidade do produto 

criativo, não só nas teorias que se ocupam exclusivamente da análise dos produtos, como 

também nas baterias de teste que concretizam a medição do processo (e.g., avaliação do 

pensamento divergente).  

A título de exemplo, partindo da definição de Sternberg e Lubart (1999), a criatividade é 

conceptualizada enquanto “capacidade de produzir uma obra que seja nova (i.e. original, 

inesperada) e apropriada (i.e. útil, apropriada aos constrangimentos da tarefa)” (Sternberg & 

Lubart, 1999, p. 3), de onde os autores sublinham a sua relevância para a resolução de 

problemas no trabalho ou no quotidiano, destacando a sua importância no contexto 

económico, já que “os indivíduos, as organizações e as sociedades devem adaptar os recursos 

existentes às exigências do contexto em mudança para que se mantenham competitivos” 

(ibidem). Por conseguinte, a originalidade parece ser, então, conceptualizada enquanto 

requisito necessário para que uma ideia ou um produto se possam definir enquanto criativos, 

pelo seu carácter único, inovador e singular, sendo esta qualidade concretizada atendendo à 

sua “probabilidade de ocorrência numa determinada população” (Mednick, 1962, p. 221), que 

Torrance (1974) define enquanto raridade estatística (Plucker & Renzulli 1999). No 

seguimento deste prisma, o critério de originalidade parece estar presente nas baterias de teste 

de operacionalização de pensamento divergente (e.g., Guildford, 1967; Torrance, 1974; 

Getzels & Jackson, 1962; Wallach & Kogan, 1965) – constituindo a originalidade uma das 

componentes segundo as quais este é definido, tal como evidenciado na conceptualização 

teórica de Guildford e Torrance, descrita acima –, nos testes de operacionalização de 

criatividade pela identificação e resolução de problemas (ex: “Tell me all the different ways 
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you could use a chair.”; e.g., Runco & Sakamoto, 1999; Plucker & Renzulli 1999) e nos testes 

de associação de palavras e conclusão de histórias (Plucker & Renzulli 1999).  

Por conseguinte, a conceptualização da criatividade e do produto criativo segundo os 

critérios de originalidade e utilidade parecem depender, de facto, da possibilidade de tradução 

do potencial criativo num objeto de valor mensurável e reconhecido por uma entidade 

avaliadora: “A originalidade, a frescura das perceções e a capacidade de pensamento 

divergente são elementos positivos, enquanto traços de personalidade desejáveis, mas sem 

alguma forma de reconhecimento público estes não constituem criatividade.” 

(Csikszentmihalyi, 1999, p. 314). Deste modo, segundo a presente orientação teórica, a 

dimensão criativa de uma ideia ou de um produto parece não depender das suas qualidades 

intrínsecas, estando, porém, adstrita ao efeito que estes são capazes de produzir naqueles a 

quem estes são expostos, o que, por sua vez, é influenciado pelo “viés cultural, pelo treino, 

pela moda, pelos valores pessoais e pelas preferências idiossincráticas” (ibidem): “A 

criatividade não é o produto de indivíduos isolados, mas dos juízos de valor realizados pelos 

sistemas sociais acerca dos produtos do indivíduo” (ibidem).  

De facto, a pressuposição do vínculo da criatividade ao juízo social de valor – 

subjacente ao presente referencial teórico – é ainda evidente pela conceptualização da 

criatividade enquanto fenómeno expresso pela capacidade de persuasão (Simonton, 1999, cit 

in Csikszentmihalyi, 1999) e de comunicação de resultados (Torrance, 1996), que os autores 

afirmam enquanto componentes fulcrais para o reconhecimento do produto criativo. 

 

 

3. Reflexão crítica acerca do conceito de originalidade 

 

 Partindo-se da premissa de que, segundo a Psicologia Crítica, toda a linguagem está 

saturada de significados políticos e sociais – tendo repercussões sociais e políticas nos 

sistemas que, direta ou indiretamente, são afetados por ela (Prilleltensky, 1994) –, procurar-

se-á, na presente secção, refletir em torno das implicações morais e políticas que se encontram 

subjacentes ao discurso científico na conceptualização da criatividade, na aceitação e 

transformação das relações de poder e no status quo da sociedade (Prilleltensky, 1994).  
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 De facto, a compreensão fenomenológica do pensamento criativo segundo a sua 

conceptualização em torno da centralidade de constructos como a inovação, a capacidade de 

persuasão, a novidade, o valor calculável, a originalidade, a utilidade e o número de ideias, 

parece perpetuar o aparato ideológico subjacente ao processo de produção e consumo 

(Marcuse 1982), na comercialização dos modos de vida (Lipovetsky, 2004), baseando-se na 

assunção de que o valor e a riqueza são gerados pela inovação das ideias e pelo potencial 

empreendedor do indivíduo, o que vem, no fundo, agravar o estado de proletarização, 

reforçando o paradigma instituído pelo consumismo, na liquidação do desejo individual, pela 

estimulação da dependência e do vício (Stiegler, 2010).  

 Tendo o sistema fordiano – assente na estandardização dos produtos – culminado no 

aumento da produtividade do trabalho e, por isso, na criação de um crescente excedente, 

permitindo um consumo aumentado (Lipovetsky, 2009; Marcuse, 1982), este sistema deu 

lugar à sociedade de hiperconsumo, na qual a economia da variedade, a inovação e a 

renovação dos produtos se tornaram critérios centrais para a competitividade das empresas 

(Lipovetsky, 2009). Deste modo, o hiperconsumo proíbe o estacionamento, impondo a 

invenção perpétua e a “fuga para adiante”, que, por sua vez, vem destruir e desvalorizar 

simultaneamente aquilo que cria (Lipovetsky, 1983, p. 77): o inédito e a inovação declaram-

se como valores basilares de uma cultura subordinada aos critérios de eficácia e rentabilidade 

(ibidem). Assim sendo, o capitalismo do consumo assumiu a liderança das economias de 

produção, levando à criação de ciclos perpétuos de procura, de comercialização e de 

multiplicação indefinida das necessidades e, por isso, instituindo uma nova relação do 

indivíduo com as coisas e com o tempo, consigo próprio e com os outros (ibidem). De facto, é 

no seio das sociedades da abundância (Lipovetsky, 1983) e do crescente desenvolvimento das 

tecnologias digitais (Stiegler, 2010; Lipovetsky, 1983) que o individualismo surge enquanto 

estratégia de sobrevivência (Lasch, 1984; Beck, 1992; Lipovetsky, 1983), pela dissolução do 

vínculo do indivíduo aos seus sistemas proximais (e.g., relações familiares não conciliáveis 

com a mobilidade individual requerida pelo mercado de trabalho) e pela dissolução das 

formas de consciência coletiva (Beck, 1992): novas formas sociais requerem novos modos de 

socialização, novas formas de organização da experiência (Lasch, 1991), novas formas de 

individuação e de organização do conhecimento (Stiegler, 2010).  

 Deste modo, na sociedade individualizada, o sujeito é levado, sob a pena de 

permanecer em constante desvantagem, a conceber-se enquanto centro de ação (i.e., do seu 

próprio planeamento e conduta de vida), sendo-lhe imperativo o desenvolvimento de uma 
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visão ego-centrada do mundo (Beck, 1992). De facto, a crescente individualização, 

operacionalizada pela remoção do indivíduo das suas classes, parece não ser traduzida, porém, 

no desaparecimento das desigualdades, sendo, na realidade, os problemas sociais 

percecionados enquanto produto de inadequação psicológica do indivíduo: inadequação 

pessoal, sentimento de culpa, ansiedade, conflito, neurose (ibidem). Assim, a emergência da 

crise social enquanto crise pessoal (ibidem) poderá ainda ser ilustrada numa análise ao 

discurso social dominante, onde o empreendedorismo, a inovação e a originalidade das ideias 

se afirmam enquanto agentes de responsabilização do indivíduo pelo seu estatuto social. 

Desta forma, o consumo revela-se agente de personalização, responsabilizando o indivíduo, 

num sistema em cuja participação é, por si só, inelutável (Lipovetsky, 1983): a 

individualização significa dependência do indivíduo ao mercado, nos modos de vida e no 

prazer (Beck, 1992; Lipovetsky, 2009). Por conseguinte, à medida que esta dependência 

institucional aumenta, aumenta também a suscetibilidade para o desequilíbrio, mediada, 

consequentemente, pela capacidade de adequação ao mercado (ibidem).  

No sentido desta imperativa necessidade de adequação, a economia do hiperconsumo 

promove um novo tipo de autoconsciência – que em nada se assemelha com a introspeção –, 

que se traduz na gestão deliberada da apresentação do self (Lasch, 1984), face à valorização 

social da autoimagem projetada, em detrimento da competência ou da experiência acumulada 

(ibidem). Desta forma, a sedução, reordenando a ordem de produção e constituindo-se 

enquanto princípio de organização global das sociedades de abundância, emerge enquanto 

processo sistemático de personalização (Lipovetsky, 1983), i.e., na Era de “todos contra 

todos” (ibidem), a integração realiza-se por meio da persuasão (Beck, 1992). Assim, o 

consumo instala a socialização pelo imperativo da sedução, “que quer que o indivíduo se 

informe, se administre a ele próprio, preveja, se recicle, se subordine à regra da entrevista e do 

teste” (Lipovetsky, 1983, p. 103); a hegemonia ideológica da persuasão enquanto estratégia de 

socialização pode ser ilustrada, por exemplo, pelo foco da Psicologia nas terapias de 

promoção de assertividade, como estratégia de empoderamento face às relações sociais 

dominantes de sedução e intimidação (ibidem).  

Deste modo, dependendo o sucesso da validação publicitária (Lasch, 1991), a 

personalização dos produtos e dos serviços culmina, por via da autorreflexão subjacente à 

construção individualista (Beck, 1992), na venda da personalidade como se de um produto se 

tratasse, à qual se pode atribuir um valor de mercado (ibidem). Neste sentido, emerge a noção 

de economia criativa (Stiegler, 2010), segundo a qual os conceitos de valor e de riqueza têm 
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os seus pilares na valorização da ideia, i.e., na criatividade, na improbabilidade, no 

extraordinário. De facto, contrariamente à economia libidinal – o valor do valor deriva da sua 

inscrição num circuito de desejo, o que o torna incalculável e não redutível a um preço 

(Stiegler, 2006) –, a economia criativa ou hiperindustrial exige que o valor se defina 

enquanto calculável, sendo, assim, condenado à desvalorização (ibidem). Assim, o 

consumidor, para além de desvalorizado, torna-se, acima de tudo, desindividuado, pela 

liquidação social do desejo – destruição da energia libidinal (transformação dos impulsos em 

desejo, i.e., em fidelidade, promovendo, finalmente, a dependência) –, num contexto de 

generalizada proletarização (Stiegler, 2010), onde, pela globalização do modelo consumista, 

o savoir-faire dos trabalhadores e o savoir-vivre dos cidadãos se torna obsoleto, tornando-se 

estes em meros consumidores (ibidem). Por conseguinte, é neste contexto de proletarização e 

desindividuação que a individualização surge enquanto perda do self – e não enquanto sua 

autoafirmação –, ameaçando-o à sua desintegração, num profundo sentido de vazio (Lasch, 

1984). 

Concluindo, numa abordagem crítica ao discurso científico subjacente à 

conceptualização da criatividade, o papel que a originalidade, a utilidade, a inovação e a 

persuasão desempenham enquanto alicerces deste constructo parece corroborar e perpetuar o 

discurso social dominante das sociedades de abundância e de hiperconsumo, onde, perante a 

economia competitiva da variedade e da inovação, a sedução e a persuasão surgem enquanto 

mecanismos de socialização, levando, num contexto hiperindividualizante, à internalização e 

responsabilização da crise social no indivíduo. Por acréscimo, o foco da ciência cognitiva na 

medição do produto e na originalidade (que, mais uma vez, se define enquanto raridade 

estatística) parece ainda confirmar a mercantilização do sujeito psicológico pela atribuição de 

valor de mercado à ideia – sob a hegemonia da economia criativa, que estabelece uma relação 

direta entre o valor, a riqueza e a ideia (a improbabilidade, o extraordinário) –, que, em última 

instância, promove a desindividuação.  
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Capítulo III: Pela revisão do paradigma teórico – Os contributos da Inteligência 

Artificial 

 

Fruto da anterior reflexão em torno das implicações políticas e morais subjacentes ao 

discurso científico na perpetuação dos discursos sociais dominantes, i.e., do status quo 

(Prilleltensky, 1994), emerge igualmente a necessidade de refletir acerca das implicações da 

presente orientação teórica – regida pelo critério de originalidade como raridade estatística – 

para a compreensão fenomenológica e processual do constructo criatividade. Assim, tendo em 

conta o atual estado da arte, onde as teorias psicológicas para a definição e medição da 

criatividade parecem alicerçar-se na redução da conceptualização do potencial criativo do 

sujeito psicológico aos juízos de valor realizados pelos sistemas sociais, por via da definição 

de critérios de originalidade baseados em condições de raridade estatística e, por isso, de 

sobrevivência – económica, cultural, social e política – de ideias criativas, surgem, 

impreterivelmente, as questões: De que forma é a história desenvolvimental do sujeito 

psicológico contemplada na definição do seu potencial criativo e na avaliação dos seus 

produtos? Em que medida é a gramática psicológica do indivíduo e as suas regras 

generativas de atribuição de significados – os seus modos de fazer mundos, citando Nelson 

Goodman (1976) – contemplada na compreensão do processo criativo? Partindo do critério de 

raridade estatística – que parece ser unanimemente definido –, qual será a diferença entre 

uma ideia meramente nova e uma ideia criativa?  

Procurando responder a estas questões, o presente capítulo dedicar-se-á – pela urgência 

da teoria e da interdisciplinaridade – à análise integrada dos contributos de Margaret Boden 

que, no âmbito da Inteligência Artificial (IA) e da Psicologia Computacional, se dedicou ao 

estudo da criatividade.  

 

1. Criatividade-H e Criatividade-P  

 

Antes de mais, Boden começa por fazer uma primeira distinção entre dois tipos de 

criatividade: a criatividade-H (H de História) e a criatividade-P (P de Psicologia) (Boden, 
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1999a; Boden, 1999b, Boden, 2004). Neste sentido, correspondendo a criatividade-H à 

criatividade histórica – uma ideia (conceitos, teorias, melodias, pinturas, esculturas, entre 

outros) é H-criativa se nunca ninguém antes a tiver tido –, esta diz respeito à sobrevivência de 

ideias criativas, pelo que depende, assim, da atribuição social de valor, partindo da premissa 

de que a noção de valor não é construída pela Ciência, sendo, por outro lado, construída pela 

negociação dos grupos sociais, no decorrer da passagem do tempo (Boden, 1999b). Por sua 

vez, a criatividade-P tem como referência e foco de análise a estrutura psicológica do 

indivíduo, sendo uma ideia P-criativa quando esta não poderia
1
 ter surgido antes no indivíduo, 

tornando-se, por isso, irrelevante quantas pessoas já haviam tido antes essa ideia (Boden, 

1999a; Boden, 1999b, Boden, 2004). De facto, tendo em conta este paralelismo estabelecido 

pela autora, será possível inferir que, numa análise à conceptualização da criatividade no 

âmbito da Psicologia Cognitiva (revista acima), a sua definição da criatividade segundo 

critérios de originalidade – baseado na raridade estatística (à escala da população) – parece 

cingir-se, no fundo, à redução da complexidade do fenómeno à criatividade-H, não sendo, 

deste modo, abrangida a compreensão do processo criativo no seio da estrutura psicológica e 

da gramática generativa do indivíduo. Assim sendo, será aqui pertinente explorar de que 

forma, segundo esta alteração do paradigma interpretativo – transição do foco na criatividade-

H para o foco na criatividade-P –, os contributos da Inteligência Artificial neste âmbito 

poderão proporcionar uma visão alternativa, pela primazia da compreensão da relevância e do 

potencial do fenómeno criativo para o sujeito psicológico, tendo em conta a sua história 

desenvolvimental.   

Neste sentido, explorando o processo subjacente à criação de ideias ou produtos 

criativos, Boden começa por introduzir o conceito de espaço conceptual, correspondendo este 

aos princípios organizadores que unificam e estruturam um determinado domínio de 

pensamento (Boden, 1999b) – estilos de pensamento estruturados, usualmente originados pelo 

sistema cultural (e.g., formas de escrever prosa ou poesia; estilos de escultura, pintura ou 

música; teorias na química ou na biologia) (Boden, 2004) –, definindo uma certa gama de 

possibilidades, ao constituir uma gramática potencialmente descritiva de um determinado 

conjunto de estruturas possíveis (Boden, 1999b). Por conseguinte, fruto da constatação da 

existência desta gramática generativa, a autora define, então, o conceito de poderias, que 

corresponde ao conjunto de estruturas possivelmente descrito e/ou produzido por determinado 

conjunto de regras generativas (Boden, 1999a, 1999b, 2004). Deste modo, o foco da 

                                                           
1
 O conceito de poderias vem da tradução livre da investigadora, do original could. 
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compreensão processual da criatividade é deslocado dos critérios de probabilidade 

(subjacentes à teorização na ciência cognitiva, tal como revisto mais acima) para a inclusão de 

critérios de possibilidade, i.e., há uma diferença qualitativa entre uma ideia que nunca surgiu 

e uma ideia que, tendo em conta o desenvolvimento psicológico do indivíduo, nunca poderia 

ter surgido (Boden, 2004). Consequentemente, questionar se uma ideia é ou não criativa seria 

o mesmo que questionar se determinada estrutura poderia ser descrita por determinado 

esquema ou conjunto de regras abstratas específicas, já que uma ideia radicalmente criativa 

não poderia ser produzida pelo mesmo conjunto de regras generativas que produz outras 

ideias conhecidas (Boden, 1999b). Pelo contrário, uma ideia meramente nova poderia ser 

descrita e/ou produzida pelo mesmo conjunto de regras generativas que havia produzido 

outras ideias familiares (Boden, 2004); de facto, os critérios de “invulgaridade” e “raridade 

estatística” parecem não ser capazes de abranger esta distinção, confundindo a novidade com 

a criação de ideias originais (ibidem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa análise aos sistemas generativos promotores de mudança no espaço conceptual – 

levando à criação de ideias potencialmente criativas –, Boden distingue três tipos de 

criatividade: (i) exploração do espaço conceptual; (ii) transformação do espaço conceptual; 

(iii) realização de combinações não familiares de ideias familiares (e.g., imagética poética, 

colagens na pintura, analogia) (Boden, 1999a, 1999b, 2004). 

 

Figura 1. Representação da conceptualização da criatividade, na Psicologia 

Figura 2. Representação da conceptualização da criatividade, na Inteligência 

Artificial 
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2. Sistemas generativos não-combinatórios 

 

Relativamente aos sistemas generativos não-combinatórios, i.e., à exploração e 

transformação do espaço conceptual, verifica-se que, no que concerne ao primeiro, este 

corresponde à exploração do espaço conceptual dentro dos seus limites e das suas regras 

generativas – sendo, por isso, possível questionar acerca do potencial de determinado estilo de 

pensamento (i.e., espaço conceptual) – e que, relativamente ao segundo, este diz respeito ao 

abandono dos limites e restrições deste espaço, transitando para um novo espaço conceptual, 

que não existia previamente (e.g., na música, o abandono da restrição da tonalidade para a 

atonalidade, no Renascimento) (Boden, 1999a, 1999b, 2004). Em ambos os casos, o processo 

criativo envolve a comparação da ideia produzida com a estrutura mental pré-existente, sendo 

possível, desta forma, identificar os processos generativos segundo os quais esta ideia teria 

sido anteriormente impossível (Boden, 2004).  

Por conseguinte, pela consideração da estrutura pré-existente e refletindo em torno do 

desenvolvimento da capacidade de mapear e explorar espaços conceptuais, surge o conceito 

de restrição ou limitação destes espaços – longe de se opor à criatividade, torna-a possível –, 

podendo estes ser mapeados por representações mentais (Boden, 1999b). Assim, segundo a 

autora, à medida que o indivíduo pratica novas competências, são espontaneamente 

desenvolvidas representações explícitas do conhecimento (i.e., mapeamento) que o indivíduo 

já anteriormente possuía, numa forma implícita. Desta forma, estas representações parecem 

surgir em níveis gradualmente superiores, permitindo que o indivíduo explore o conhecimento 

anterior de uma forma que não seria possível antes, sendo as suas competências redescritas a 

um nível superior, i.e., o conhecimento implícito pode ser usado, mas não pode ser explorado, 

enquanto que as descrições explícitas permitem que o conhecimento possa ser transformado 

(Boden, 2004). Estando a capacidade de mapeamento e representação do conhecimento 

intimamente relacionada com a capacidade auto-reflexiva
2
, a evolução desta – a par da 

crescente competência em adotar um comportamento gradualmente mais variado e modos de 

                                                           
2
 Também Vygotsky sugere a centralidade do papel da consciência que se arma de conceitos e da 

linguagem que os forma e transforma. Assim, a consciência e controlo aparecem apenas num estádio mais 

tardio do desenvolvimento de uma função, após o seu uso e prática inconscientes e espontâneos. Deste 

modo, para submeter uma função ao controlo intelectual, é necessário, antes mais, possui-la. Antes do 

desenvolvimento deste controlo consciente, a ação constitui-se enquanto resposta mais direta e menos 

mediada ao mundo (Bruner, 1986). 
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funcionamento mais flexíveis – permite, ao longo do desenvolvimento, o aumento da 

capacidade criativa (ibidem). 

 

2.1. Espaços conceptuais como estruturas multidimensionais 

 

Para a avaliação do potencial criativo e da originalidade de uma ideia – questionar se 

uma ideia é mais criativa que outra seria o mesmo que questionar se uma ideia seria mais 

impossível do que outra –, torna-se imperativo, segundo Boden, a consideração dos espaços 

conceptuais como estruturas multidimensionais, na medida em que determinadas 

características constituintes possuem uma estrutura mais profunda e são mais influentes do 

que outras (Boden, 1999b). Por conseguinte, para a comparação do grau de criatividade de 

duas ideias seria necessário pesar a profundidade em contraposição com o número: a 

novidade de uma característica profunda (uma dimensão essencial do espaço conceptual) pode 

superar diversas novidades simultâneas em características superficiais (ibidem). Por 

acréscimo, tendo em conta que avaliações comparativas da criatividade devem reconhecer que 

muitas realizações criativas incluem apenas a exploração do espaço conceptual, ao invés da 

transformação radical (Boden, 1999a), deve ser sublinhado – evitando interpretações abusivas 

– que a transformação não deverá ser, por si só, contemplada como potenciadora da criação de 

um produto mais criativo (comparativamente como a exploração); de novo, será necessário 

atender à profundidade das estruturas do espaço conceptual: quanto mais complexo for o 

espaço conceptual, maior o seu potencial exploratório, sendo, por conseguinte, a exploração 

mais valorizada, comparativamente à transformação de um outro espaço conceptual simples, 

por exemplo (Boden, 1999b). 

A consideração da profundidade dos espaços conceptuais e, por sua vez, a definição 

destes últimos enquanto estruturas multidimensionais leva-nos, no presente trabalho, a refletir 

acerca das premissas-base nas quais assenta a conceptualização da criatividade e a medição do 

produto criativo no seio da Psicologia Cognitiva, revista mais acima. De facto, tal como foi 

possível constatar, as teorias desenvolvidas no seio da abordagem cognitivista e dos métodos 

psicométricos parecem, em grande parte, definir e operacionalizar a criatividade enquanto o 

processo segundo o qual novas ideias são produzidas, sublinhando o pensamento divergente 

que, operacionalizado pela fluência ideacional, corresponde à produção de novas e numerosas 
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respostas face aos problemas (Guildford, 1967; Torrance, 1996). Posto isto, parece haver um 

foco na quantidade de ideias produzidas, sendo negligenciada a qualidade e a significância 

psicológica das mesmas, parecendo ser esta conceptualização da criatividade indiferente à 

compreensão da estrutura psicológica e da gramática generativa do indivíduo. 

Na realidade, para além de esta constatação ser facilitada através de uma análise 

comparativa aos contributos de Margaret Boden, também Runco (2010) problematiza a 

necessidade de distinguir a quantidade de produção criativa da qualidade da sua produção, 

afirmando a imperativa necessidade de inclusão desta variável enquanto possível outcome em 

avaliação. De facto, estudos que atendem à inclusão da quantidade e da qualidade enquanto 

factores em análise parecem evidenciar uma boa validade preditiva para os testes de 

pensamento divergente (ibidem). Por acréscimo, também Cattell (1971) numa crítica a 

Guildford (e propondo que a criatividade seria primeiramente influenciada pela inteligência 

geral, particularmente pela inteligência fluida), aponta para a sobrevalorização do pensamento 

divergente na conceptualização da criatividade, salientando ainda a tendência dos testes 

psicométricos para a medição da estranheza e da bizarria das respostas relativamente à média 

de respostas da população ou enquanto output do número de palavras proferidas por minuto 

(ibidem), “confundindo-se a sombra com a substância” (Cattell, 1971, p. 409).  

 

 

3. Sistemas generativos combinatórios 

 

Finalizando, no seio dos sistemas generativos combinatórios, Boden salienta o 

pensamento analógico enquanto processo criativo, correspondendo a analogia ao vínculo 

entre dois conceitos anteriormente não relacionados (Boden, 1999b), sendo o modo de 

pensamento (os procedimentos de inferência) normalmente associado a uma das estruturas 

transferido para uma outra (Boden, 2004). Por acréscimo, segundo a autora, é possível 

detalhar a estrutura psicológica de ambos os conceitos em questão e especificar os processos 

através dos quais estes podem ser simultaneamente vinculados e comparados (Boden, 1999b). 

Com efeito, de acordo com a revisão de literatura realizada anteriormente acerca dos 

contributos da Psicologia no âmbito da criatividade: (i) Mednick (1962) compreende o 

conceito de criatividade combinatória enquanto resultado da criação de associações remotas 
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entre ideias, (ii) Finke e colaboradores (1992) referem, no seio dos processos exploratórios do 

Modelo Geneplore, a transferência da informação de um determinado domínio para outro 

novo domínio, i.e., à transferência analógica; (iii) Ward e Kolomyts (2010) descrevem o 

processo de combinação como produzindo ou enfatizando determinados atributos (criação de 

propriedade emergentes, pela necessidade de conciliação das discrepâncias) que vão para 

além dos significados aos quais cada um dos conceitos usualmente se associa. 

Voltando a Boden, a autora enfatiza a compreensão dos sistemas generativos 

combinatórios enquanto processo que opera sobre uma rede semântica, correspondendo esta à 

representação da memória humana enquanto sistema associativo, no qual uma ideia poderá 

conduzir a outras ideias, podendo ambas ser associadas por similaridade fonética, por mera 

coincidência, por relevância semântica ou simplesmente como fruto de associações 

idiossincráticas “sem significado”, i.e., por criatividade combinatória (Boden, 2004). 

Consequentemente, o significado de uma ideia representada num campo semântico torna-se 

função do seu lugar no sistema, o que envolve, por definição, não só o nódulo 

especificamente rotulado para a ideia em questão, envolvendo também os nódulos 

associativos que podem ser alcançados, direta ou indiretamente, a partir deste (ibidem). Assim 

sendo, se existem potenciais percursos que conectam todos e cada um dos nódulos dentro da 

rede, o significado de cada nódulo individual é uma função de todos os outros (ibidem). Neste 

caso, adicionar um nódulo irá implicitamente afetar o significado de todos os nódulos 

existentes, de onde se infere que, de forma análoga, uma experiência única – ou imagem 

poética, por exemplo – pode subtilmente alterar o significado de uma grande amplitude de 

ideias relacionadas na mente do individuo: novos significados são criados onde antes isso não 

era possível. (Boden, 2004, p. 109) 

Tendo em conta a presente abordagem compreensiva da criatividade no seio da 

gramática psicológica e dos sistemas generativos do indivíduo e partindo da compreensão do 

processo criativo pela sua integração no seio da rede semântica, torna-se impreterível – para 

além de se constatar a urgência de inversão do paradigma interpretativo para a integração da 

componente desenvolvimental do indivíduo na conceptualização da criatividade – refletir, no 

presente trabalho, acerca do papel da criatividade para o desenvolvimento do sujeito 

psicológico.  
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Capítulo IV: Criatividade e individuação 

 

Constituindo os contributos de Margaret Boden, apresentados no capítulo anterior, uma 

mudança paradigmática na compreensão da criatividade – pela integração e conceptualização 

do potencial e da gramática generativa do sujeito psicológico –, o presente capítulo, 

invertendo a questão colocada no capítulo anterior (i.e., a questão de que forma é a história 

desenvolvimental do sujeito psicológico contemplada na conceptualização do processo 

criativo? dá lugar à questão de que forma é o processo criativo contemplado na história 

desenvolvimental do sujeito psicológico?), vem propor a compreensão da influência do 

processo criativo no percurso desenvolvimental do sujeito psicológico, conceptualizado à luz 

da proposta teórica de compreensão da individuação de Gilbert Simondon.  

Assim, o presente capítulo será constituído pelos principais momentos, a saber: (i) 

introdução ao conceito de individuação; (ii) compreensão da individuação enquanto processo 

de significação; (iii) realização de uma proposta de integração entre os constructos 

criatividade e individuação. 

 

 

1. Introdução ao conceito de individuação 

 

Abandonando as conceções estáticas de unidade e identidade, a proposta teórica de 

Gilbert Simondon demarca-se da tradição da conceptualização do sujeito psicológico por via 

do princípio da substância, do dualismo forma-matéria e da identidade – à qual se torna 

adstrito o reconhecimento do indivíduo em unidades estáveis, indivisíveis (Simondon, 1989). 

Neste sentido, ao invés do foco de análise no indivíduo substancializado e constituído, 

Simondon propõe que a atenção seja deslocada para a compreensão do processo de 

individuação, que se constrói previamente à distinção sujeito-objeto, sendo a 

conceptualização do indivíduo deslocada para o devir, i.e., para o campo das virtualidades e 

potencialidades (Simondon, 1964; Simondon, 1989). Deste modo, libertando-se da conceção 

da “existência de um princípio de individuação anterior à própria individuação, suscetível de a 

explicar, produzir e conduzir” (Simondon, 1969) – que remete, assim, para a conceptualização 
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determinista da subordinação do Ser ao princípio de individuação –, o filósofo propõe, ao 

invés da dedução do futuro pelo passado, a sua compreensão pela transdução com o presente: 

o devir (Simondon, 1989). Por consequência, o indivíduo não se constitui enquanto dimensão 

finalizada do processo de individuação, sendo, pelo contrário, contemporâneo ao próprio 

processo (Simondon, 1989).  

Assim, residindo a compreensão da individuação na ordem do processo e do 

movimento, o indivíduo é conceptualizado enquanto dimensão do próprio processo de 

individuação (Simondon, 1989), constituindo-se como dimensão precária e transitória, num 

estado de meta-estabilidade, onde, na sua essência, a individuação ocorre pelo desdobramento 

em novas fases (i.e., em novos equilíbrios meta-estáveis), não se esgotando ou totalizando 

esta na consumação finalizada, estável e substancializada do indivíduo (Simondon, 1964). 

Assim sendo, pela imperativa conceptualização do sujeito psicológico como Ser em contexto e 

em relação, à compreensão do processo de individuação está subjacente o enquadramento do 

Ser em interação com o fluxo de potenciais proveniente da realidade pré-individual 

(Simondon, 1989), em relação com a qual o indivíduo, num regime de trocas, organiza uma 

nova dimensão relativamente ao seu estado inicial (Simondon, 1989). Consequentemente, 

atendendo ao inesgotável fluxo de potenciais do meio – a individuação não esgota os 

potenciais da realidade pré-individual –, a individuação não se define enquanto processo 

acabado, não sendo o indivíduo finalizado na concretização do processo de individuação 

(Simondon, 1989, Simondon, 1964). De facto, renovando-se no processo de atualização de 

potenciais, o indivíduo, surgindo pelo aparecimento de novas fases do Ser, constitui-se per se 

enquanto fase do Ser, i.e., diz respeito a uma relativa existência (não constitui a totalidade do 

Ser), tem uma relativa coerência em relação a si mesmo, uma relativa unidade e uma relativa 

identidade (Simondon, 1989).  

Neste seguimento, o devir não se estabelece, segundo esta proposta, como estado final 

do Ser que se opõe enquanto dimensão temporal que o sucede (Simondon, 1989). Pelo 

contrário, o devir torna-se forma da própria individuação, constituindo-se enquanto dimensão 

do Ser (Simondon, 1989), i.e., enquanto resolutor e integrador dos potenciais – que, na sua 

origem, residem na realidade pré-individual –, instituindo o Ser na sua resolução provisória 

(ou seja, conflitual), enquanto equilíbrio meta-estável. Por sua a vez, a realidade pré-

individual, não se constituindo apenas enquanto antecedente temporal da individuação, existe 

transversalmente ao seu processo, na medida em que, no seio da atualização de potenciais, se 

define enquanto recurso de futuros equilíbrios meta-estáveis, a partir dos quais novas 
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individuações podem surgir: a individuação afirma-se, então, enquanto processo inacabado 

(Simondon, 1989). Assim sendo, a individuação apenas pode ser compreendida tendo em 

conta a supersaturação inicial do Ser (a realidade pré-individual, onde, num momento inicial, 

corresponde a um estado rico em potenciais, onde as fases do Ser não se concretizam ainda), 

perante a qual o devir emerge, pela resolução das tensões iniciais, preservando-as na forma da 

sua estrutura subsequente, i.e., a conservação do Ser realiza-se através do tornar-se, ou seja, a 

partir da atividade de permanente individuação (Simondon, 1989).  

Partindo, então, da assunção de que o processo de individuação se constitui pela 

renovação permanente de sucessivos equilíbrios meta-estáveis, cuja resolução – i.e. 

atualização e integração dos potenciais face às discrepâncias – institui a passagem para uma 

nova fase do Ser (déphasage), os conceitos de unidade e identidade parecem ser redutores e 

inapropriados perante a presente proposta de conceptualização do desenvolvimento do sujeito 

psicológico (Simondon, 1964; Simondon, 1989). Na realidade, os conceitos de unidade e 

identidade – associados ao Ser totalmente individuado, ou seja, esvaziado de todos os seus 

potenciais – parecem ser apenas aplicáveis ao estado do Ser que, transcrito na sua essência e 

substância, existe após o próprio processo de individuação, não possibilitando, por isso, a 

compreensão deste último, segundo o qual o desenvolvimento do Ser se constitui pelo tornar-

se, não constituindo o devir um quadro imóvel posterior no qual o Ser existe (Simondon, 

1964; Simondon, 1989). Assim sendo, o teor estático destes conceitos (unidade e identidade) 

parece remeter para a noção de equilíbrio estável, que, por si só, exclui o devir, ao 

corresponder ao nível mínimo de energia potencial possível, dado que este equilíbrio apenas 

pode ser atingido quando se esgotam todas as possíveis transformações (i.e., todos os 

potenciais são atualizados), não restando qualquer potencial para mudanças futuras 

(Simondon, 1989).  

 

 

2. Individuação enquanto processo de significação 

 

Distanciando-se da tradição teórica em que o indivíduo se constitui enquanto término 

substanciado da individuação e em que o princípio da individuação se afirma enquanto 

fórmula prévia que opera a individuação com a finalidade última de consumar o Ser enquanto 
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unidade acabada, o referencial teórico da individuação de Simondon situa-se segundo a 

proposta de “compreender a ontogénese em todo o desenvolvimento da sua realidade, 

conhecendo o indivíduo pela individuação, ao invés de conhecer a individuação a partir do 

indivíduo” (Simondon, 1989). Neste sentido, propondo-se a compreensão do devir enquanto 

dimensão do Ser – i.e., não se opondo o devir enquanto etapa posterior ao próprio processo de 

individuação –, Simondon propõe, então, a conceptualização da individuação segundo o 

conceito de meta-estabilidade (ao invés do foco na estabilidade, que, como revisto mais 

acima, remete para a ausência de transformação, face ao esvaziamento de potenciais).  

Assim, compreendendo o modo como a operação de individuação decorre segundo o 

desdobramento do Ser em sucessivos equilíbrios meta-estáveis, torna-se essencial o 

enquadramento da ativação da individuação segundo o processo de disparação, i.e., o 

processo de conciliação das disparidades e incompatibilidades inerentes à interação dual de 

diferentes ordens de grandeza, levando à emergência de uma nova organização (meta-estável) 

(Simondon, 1989). Neste sentido, concentrando-se no devir e no campo das virtualidades, a 

compreensão do processo de individuação passa, impreterivelmente, pela sua 

conceptualização enquanto descoberta, face ao conflito, de novas incorporações axiomáticas, 

conciliando os potenciais subjacentes aos vários elementos situacionais – i.e., fruto do devir 

interno, em relação com o sistema pré-individual – pela sua integração e atualização em novas 

fases do Ser (Simondon, 1989). Assim, decorrendo a déphasage do Ser segundo a 

manutenção e atualização de sucessivos equilíbrios meta-estáveis, o Ser resolve as 

problemáticas em que se inscreve, não só pela resolução da sua tarefa de adaptação – i.e., pela 

modificação da sua relação com o meio –, como também pelo processo de modificação de si 

próprio, pela invenção e emergência de novas estruturas internas, ou seja, segundo um regime 

de ressonância interna (Simondon, 1964; Simondon, 1989).  

Consequentemente, o Ser não deve ser compreendido enquanto substância autómata, 

cumulativa de um determinado número de equilíbrios, que se inauguram pela mera procura de 

compatibilidades entre os vários requisitos do sistema, regido pela fórmula somatória da 

criação de equilíbrios mais complexos, compostos por equilíbrios simples (Simondon, 1989). 

Pelo contrário, o indivíduo integra em si a resolução de potenciais resultantes de uma 

individuação inicial, amplificando-a segundo um regime de ressonância interna, segundo a 

qual a individuação decorre pela integração e conciliação de discrepâncias entre ordens de 

grandezas díspares (Simondon, 1989, 1964). 
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Clarificando, sendo o indivíduo seu próprio contemporâneo na totalidade dos seus 

elementos (o que não ocorre no indivíduo físico, para o qual o passado se constitui, 

radicalmente, enquanto passado, mesmo tendo-se o indivíduo desenvolvido a partir deste), 

este pode ser compreendido enquanto nódulo de informação transmitido dentro de si próprio, 

contendo em si o processo de mediação entre diferentes ordens de grandeza, de onde, 

consequentemente, se conclui que o processo de individuação não esgota, assim, aquilo que o 

antecede, relacionando-se com este de forma transversal à sua existência (Simondon, 1989). 

Neste seguimento, considerando a realidade pré-individual enquanto fonte inesgotável de 

potenciais e, por isso, de futuros equilíbrios meta-estáveis através dos quais a individuação se 

afirma enquanto processo inacabado, torna-se ainda possível afirmar que, estando o indivíduo 

permanentemente em relação (dado que em contexto, carregado de potenciais), qualquer 

relação se constitui, por sua vez, não só enquanto necessidade de individuação, como também 

enquanto constituinte do devir pelo processo de déphasage que a subentende (Simondon, 

1989). 

Consequentemente, a relação (i.e., a dinâmica subjacente à associação de termos de 

ordens de grandeza díspares – que não se constitui nunca como substância estática ou produto 

de somatório dos elementos associados), não emerge entre dois elementos que se constituem, 

em antemão, como indivíduos separados (i.e., dado que comunicam), constituindo esta, assim, 

um aspeto da ressonância interna do sistema de individuação (Simondon, 1989). Neste 

sentido, no seio do espetro relacional impreterivelmente caracterizador da realidade, o Ser é, 

então, concebido enquanto relacional, desenvolvendo-se pela mediação da forma de como, no 

seio dos sucessivos equilíbrios meta-estáveis, se (re)estabelece em relação (Simondon, 1989). 

Por esta ordem de ideias, o Ser, possuindo uma problemática interna (que se estabelece pela 

sua constituição enquanto sistema meta-estável), torna-se simultaneamente capaz de, em 

relação, se tornar elemento de uma problemática cuja extensão o ultrapassa, por via da ação 

(Simondon, 1989). Consequentemente, a participação e a relação instituem ao Ser a condição 

de inclusão num processo mais amplo de individuação, enquanto herança da permanente 

atualização de potenciais, em relação com a realidade pré-individual (Simondon, 1989). 

Assim sendo, para além de a relação do indivíduo com o meio se constituir, por meio da 

ressonância interna do sistema, como uma relação de participação, também o devir interno 

(i.e., fruto do Ser em relação consigo próprio) se define como tal (Simondon, 1989). Tendo 

em conta esta premissa, a resolução da problemática individual do Ser decorre pelo próprio 

envolvimento do indivíduo enquanto elemento do problema, atuando como sujeito da ação: 
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para além da problematização se constituir enquanto fenómeno subjacente ao processo de 

individuação, o indivíduo define-se ainda como sujeito-que-problematiza, pela participação 

(Simondon, 1989). 

Neste sentido, as individuações psíquica e coletiva têm um efeito recíproco entre si, sob 

a forma da categoria transindividual, afirmada enquanto unidade sistemática de individuação 

interna (psíquica) e individuação externa (coletiva) (Simondon, 1989). Consequentemente, o 

transindividual não se define enquanto estado interindividual, constituindo-se, por outro lado, 

pela compreensão do processo de individuação com as suas raízes na realidade pré-individual 

que, associada aos indivíduos, promove a construção de novas problemáticas no seio dos seus 

próprios equilíbrios meta-estáveis (Simondon, 1989). Assim, tornando-se a base da realidade 

coletiva parte do indivíduo – sob a forma da realidade pré-individual –, a relação torna-se 

dimensão do processo de individuação segundo o qual o indivíduo se torna (Simondon, 

1989).  

Excluindo-se o dualismo sujeito-objeto, a relação entre o sujeito-que-conhece e o 

objeto-que-é-conhecido, não se opondo pela concretização da substância e da unidade, existe 

enquanto relação – ou seja, enquanto dimensão do processo de individuação –, dado que o 

conhecimento passa a ter origem, segundo esta proposta, na problematização, constituindo-se 

enquanto individuação (Simondon, 1989). Neste sentido, refletindo acerca do conhecimento, 

Simondon propõe a exclusão da conceção de formas a priori e a posteriori de conhecimento, 

na medida em que este último, não se desenvolvendo por via da abstração das sensações ou 

por apreensão do somatório de elementos associados, se compreende, por oposição, enquanto 

resolução e integração da tensão associada à dualidade de potenciais (Simondon, 1989). 

Consequentemente, as formas a priori constituem, em si mesmas, uma primeira resolução da 

tensão emergente entre as unidades primárias (i.e., estas constituem, por si só, parte integrante 

do processo de individuação, promovendo o desdobramento do Ser em novos equilíbrios 

meta-estáveis), surgindo também as formas a posteriori no seio da permanente atualização de 

potenciais face à integração de discrepâncias (Simondon, 1989). Por conseguinte, abdicando 

desta distinção (entre conhecimento a priori e a posteriori), o conhecimento compreende-se, 

para Simondon, enquanto a praesenti, já que, em relação, no seio da ressonância interna do 

sistema, se torna contemporâneo ao próprio processo de individuação, i.e., ao Ser (Simondon, 

1989).  
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Neste seguimento, a informação não se torna relativa a uma realidade única e 

homogénea, correspondendo antes à tensão entre duas realidades díspares, i.e., ao significado 

que emerge quando o processo de individuação revela as dimensões através das quais duas 

realidades distintas se conjugam para se tornarem um sistema (Simondon, 1964; Simondon, 

1989). Concluindo, a informação, não se definindo segundo premissas de unidade e 

identidade, atua enquanto motor da individuação, constituindo-se enquanto necessidade de 

individuação (Simondon, 1989). Como tal, a informação pressupõe a existência de tensão no 

sistema do Ser, estando-lhe inerente a problematização, dado que a incompatibilidade 

subjacente à não resolução do sistema se torna uma dimensão organizadora na sua própria 

resolução (Simondon, 1989). Deste modo, a informação, introduzindo a imperativa 

necessidade de atualização de potenciais e integração das singularidades face às discrepâncias 

– i.e., constituindo-se no devir sob a forma segundo a qual o sistema se reverbera em si 

próprio –, opera no processo através do qual o sistema passa para uma nova fase (déphasage), 

ditando o surgimento de uma nova organização, no seio do equilíbrio meta-estável emergente 

(Simondon, 1989). Assim, a informação constitui-se na ordem do presente, sendo 

intrinsecamente contemporânea ao Ser, na medida em que comporta os significados através 

dos quais o sistema é individuado, i.e., a informação deve ser compreendida como o devir no 

indivíduo e não como exaustão da sua significação (Simondon, 1989). 

Neste seguimento, emerge ainda o conceito de transdução, que remete para a noção de 

processo, segundo o qual o Ser se coloca a si próprio em movimento, propagando-se de modo 

a que, à medida que a sua estrutura se constitui, esta serve, simultaneamente, para constituir a 

estrutura seguinte (desdobramento em múltiplas dimensões e estruturas do Ser, no seio da 

tensão com a realidade pré-individual), coincidindo com a forma da sua própria estruturação e 

constituição enquanto fase do Ser: a transdução traduz-se, assim, na individuação em processo 

(Simondon, 1989). No campo do conhecimento, a transdução (que opera enquanto processo 

analógico) mapeia o curso da invenção que, não sendo indutivo ou dedutivo, é, na sua 

essência, transdutivo, i.e., corresponde à descoberta das dimensões segundo as quais as 

problemáticas podem ser definidas (Simondon, 1989).  

Por último, o processo de individuação corresponde ainda à imanência do negativo, na 

forma ambivalente da tensão e da incompatibilidade, enquanto a pré-condição do que se 

segue, i.e., o devir (Simondon, 1989). Assim, enquanto a negação se constitui primeiramente 

enquanto incompatibilidade ontogenética, é, simultaneamente, fonte de atualização de 

potenciais, perante os quais o Ser passa para uma nova fase, através da potencialização e 
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integração das incompatibilidades (Simondon, 1989). Assim, a transdução corresponde à 

descoberta de novos significados em novas estruturas, sem que os significados e estruturas 

pré-existentes sejam comprometidos por perda ou redução do seu conteúdo (Simondon, 

1989). Deste modo, o significado é integrado no sistema, organizando as discrepâncias e 

tornando-se condição do próprio significado, não havendo, por isso, perda de informação, 

havendo, pelo contrário integração e conservação dos aspetos que se opõem (Simondon, 

1989). Como tal, sendo a noção de forma substituída pela noção de informação, o seu 

significado emerge da discrepância, subjacente ao estabelecimento de relações transdutivas 

numa realidade repleta de potenciais (Simondon, 1989). Concluindo, o indivíduo compreende 

a individuação da realidade por via da individuação do seu próprio conhecimento (e não pela 

posse do conhecimento, isoladamente): conhecer é um processo de intrínseca reestruturação 

de significado (Simondon, 1989). 

 

2.1 Conclusão 

 

Numa análise transversal aos contributos apresentados no seio da proposta de teorização 

da individuação de Simondon, serve a presente secção para extrair e sumariar as principais 

premissas, sobre as quais se pretende, mais adiante, refletir, numa abordagem compreensiva e 

interdisciplinar, numa proposta de integração com os contributos de Margaret Boden, de 

Nelson Goodman e da Psicologia Cognitiva, no seio da conceptualização da criatividade; a 

saber: (i) abandono das conceções de unidade e identidade, remetendo, portanto, para o 

conceito de meta-estabilidade, sendo a atenção focada sob a ótica do devir, no campo das 

virtualidades; (ii) processo de disparação enquanto operação de conciliação das disparidades 

e incompatibilidades inerentes à tensão que povoa a interação dual de diferentes ordens de 

grandeza, levando à emergência de uma nova organização; (iii) centralidade da noção de 

conflito, incompatibilidade e tensão, enquanto motor de sucessivos equilíbrios meta-estáveis; 

(iv) indivíduo como Ser-problematizante; (v) resolução e amplificação de potenciais por via 

da ressonância interna; (vi) relação como necessidade de individuação; (vii) participação e 

relação como potenciadores da participação do indivíduo num processo de individuação mais 

amplo, enquanto herança da relação com a realidade pré-individual; (viii) conhecimento como 

sendo a praesenti, dado que, por meio da problematização e da ressonância interna do 

sistema, se torna contemporâneo ao próprio processo de individuação; (ix) informação como 
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necessidade de individuação; (x) negação enquanto fonte de potenciais; (xi) transdução 

enquanto processo segundo o qual o Ser se coloca em movimento, sendo descobertos novos 

significados em novas estruturas, sem que haja perda ou dissipação de conteúdo (a 

conservação do Ser ocorre pelo tornar-se). 

 

  

3. Criatividade e individuação: proposta de integração 

 

No seio da conceptualização do sujeito psicológico no lugar onde o futuro se toma e se 

transduz com presente e o indivíduo se afirma em permanente movimento, num regime de 

meta-estabilidade, onde o devir se traduz como condição daquilo que é – que, por sua vez, não 

se reduz à sua essência e substância, traduzindo-se enquanto unidade precária, com uma 

relativa identidade em relação a si própria, i.e., enquanto fase do Ser-em-individuação – de 

que modo poderá ser a criatividade conceptualizada e integrada numa abordagem 

compreensiva ao processo de individuação? No eixo cronológico, que noção de tempo será 

adstrita ao conceito de criatividade? Poderá esta constituir-se como futuro no presente, no que 

vai surgir, no que vai transformar, no que vai Ser (portanto, no que é?)? A criatividade o que 

transforma? Como transforma?  

Procurando responder a estas questões, a presente secção servirá o propósito de reunir, 

comparar e construir uma possível análise integradora aos trabalhos de Gilbert Simondon (na 

Filosofia) e Margaret Boden (na Inteligência Artificial), conciliando ainda estas perspetivas 

com alguns dos contributos de Nelson Goodman e de alguns autores no âmbito da Psicologia 

Cognitiva. Neste sentido, esta secção desdobrar-se-á nos seguintes momentos, a saber: (i) o 

verbo: partindo da conceptualização do devir (no âmbito da proposta de definição da 

individuação de Simondon) e dos poderias (no seio da proposta conceptual para a 

criatividade, de Boden), como poderá ser o processo criativo integrado na compreensão do 

processo de individuação, co-construindo-se como futuro, no campo de virtualidades e no 

porvir?; (ii) dada a centralidade dos conceitos de tensão, incompatibilidade e conflito, poderá 

ser criatividade pensada enquanto necessidade de individuação, pela imperativa necessidade 

de atualização de potenciais que lhe está subjacente, levando, em consequência, ao 

desdobramento do Ser em novos equilíbrios meta-estáveis?; (iii) de que modo poderão ser 
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pensadas a relação e a ação enquanto problematização, tanto no âmbito da criatividade como 

no âmbito da individuação?  

 

3.1 O verbo: devir e poderias 

 

Antes de mais, numa análise integradora aos contributos de Margaret Boden e de 

Gilbert Simondon, a criatividade – aqui compreendida pela compreensão da sua dimensão 

processual, proposta por Boden, demarcando-se do foco da avaliação do produto criativo 

segundo critérios de raridade estatística (i.e., de originalidade, tal como descrita no seu modo 

de conceptualização no seio da ciência cognitiva, tal como revisto mais acima, no presente 

trabalho) e tendo, por consequência, como referência a compreensão do processo criativo no 

seio da gramática generativa e do campo conceptual do indivíduo (criatividade-P, 

relembrando) – e a individuação parecem, em antemão, assemelhar-se na ordem do verbo. 

Neste sentido, tanto a criatividade como a individuação parecem remeter para a compreensão 

do sujeito psicológico como permanente construtor de significados, em permanente 

atualização da sua estrutura interna: no âmbito da criatividade, Margaret Boden conceptualiza 

a ideia P-criativa (i.e., a ideia criativa para o sujeito psicológico, sendo irrelevante quantas 

pessoas tiveram antes essa ideia) com base no conceito de poderias, correspondendo este ao 

conjunto de estruturas possivelmente descrito por determinado conjunto de regras generativas 

do indivíduo, dizendo, portanto, respeito ao potencial criativo do sistema (Boden, 1999a, 

1999b, 2004); por sua vez, no seio da conceptualização da individuação de Simondon, o 

devir, não surgindo enquanto estado final que se opõe ao Ser, sucedendo-o, surge, pelo 

contrário, enquanto dimensão do Ser, sob a forma da resolução provisória – e, por isso, 

eminentemente conflitual – dos potenciais, sob a forma de equilíbrio meta-estável (Simondon, 

1989). Como tal, assemelhando-se pela dimensão temporal do verbo, tanto o conceito de 

criatividade como o conceito de individuação parecem remeter para a conceptualização do 

indivíduo pela transdução do futuro com o presente, sendo o desenvolvimento do sujeito 

psicológico compreendido enquanto processo de significação por excelência: em Boden, a 

criatividade é compreendida pela emergência de novos significados onde antes tal não seria 

possível (Boden, 2004), sendo, por sua vez, em Simondon, o processo de individuação 

compreendido enquanto descoberta de novos significados em novas estruturas (por via do 

processo de transdução) (Simondon, 1989).  
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Deste modo, parece ainda ser semelhante a ambas as abordagens teóricas a 

interdependência do processo de significação à estrutura gramatical do indivíduo: tal como 

em Boden novos significados surgem a partir da exploração e transformação do espaço 

conceptual existente (i.e. tendo em conta os poderias), também em Simondon parece evidente 

a interdependência da construção de novos significados face às estruturas anteriores, já que 

novos significados se emergem de novas estruturas (pela descoberta das dimensões segundo 

as quais as problemáticas se constroem), fruto da resolução e integração de potenciais em 

novos equilíbrios meta-estáveis, sem que haja dissipação de energia (i.e., informação): a 

conservação do Ser faz-se pelo tornar-se (Simondo, 1964; Simondon, 1989). 

Neste sentido, aproximando-se ambos os conceitos na ordem do processo, tanto a 

criatividade como a individuação parecem construir a compreensão do modo de fazer mundos 

do sujeito – i.e., a compreensão do Ser (que se torna contemporâneo ao significado e ao 

conhecimento) – pela sua inclusão no campo das virtualidades e das potencialidades: o devir. 

Como tal, parecem ser encontradas semelhanças (i) pela compreensão do conceito de 

potencial e (ii) pela integração da compreensão do potencial (e da sua resolução) no seio da 

estrutura psicológica e do sistema generativo do indivíduo. Relativamente ao primeiro ponto, 

o conceito de potencial parece ser, de facto, transversal à conceptualização do 

desenvolvimento do sujeito psicológico. Porém, enquanto em Boden a noção de potencial 

parece remeter exclusivamente para a dinâmica do devir interno
3
 (da gramática psicológica) 

do indivíduo em Simondon, a compreensão da relação do indivíduo com o fluxo de potenciais 

implica (que se define, antes de mais, como vital), impreterivelmente, a contemplação da 

premissa da sua permanente relação com a realidade pré-individual (dado que a individuação 

não esgota o que lhe antecede, a realidade pré-individual concebe-se pelo seu inesgotável 

fluxo de potenciais, que existe transversalmente à existência do indivíduo). 

Clarificando, o conceito de poderias surge, em Boden, associado à noção de 

possibilidade, sendo a criação de ideias criativas conceptualizada em referência à gama de 

possibilidades descritas – i.e., o potencial criativo – por um determinado conjunto de regras 

generativas, potencialmente originadora de um certo conjunto de estruturas (gramática 

psicológica) (Boden, 1999a, 1999b). Por acréscimo, a conceptualização da construção criativa 

                                                           
3
 De facto, na compreensão do potencial criativo do indivíduo, Boden parece não contemplar o papel 

ativo que se institui na relação do indivíduo com o fluxo de potenciais proveniente da realidade pré-

individual. Porém, a compreensão da interação do sujeito com o meio parece estar, ainda que 

implicitamente, presente em Boden, pela caracterização da socialização dos espaços conceptuais (regras 

que estruturam um determinado domínio de pensamento, usualmente originados pelo sistema cultural).  
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– i.e, fruto dos poderias – implica ainda a impreterível compreensão do modo de como o 

sujeito se organiza em torno de si próprio, de onde se salienta o conceito de rede semântica, 

que vem evidenciar dimensão alargada e o impacto estrutural da construção criativa no 

desenvolvimento psicológico do indivíduo. Segundo este conceito, estando uma ideia 

representada em determinado campo semântico, estão-lhe associados não só os nódulos 

especificamente a si rotulados, como os nódulos associativos que podem ser alcançados a 

partir deste, i.e., a adição de um nódulo afeta o significado de todos os nódulos existentes, 

podendo, por isso, uma experiência única alterar o significado de uma grande amplitude de 

ideias, sendo novos significados criados onde antes não seria possível (Boden, 2004). De 

facto, também no seio da proposta teórica de Simondon, à compreensão do processo de 

individuação está subjacente a compreensão do modo como o sistema se condiciona a si 

próprio, destacando-se, consequentemente, o conceito de ressonância interna, enquanto 

processo vital à integração e conciliação de discrepâncias entre ordens de grandezas díspares, 

culminando, por via da amplificação e condensação de potenciais, na desdobragem do Ser em 

novos equilíbrios meta-estáveis (Simondon, 1989).  

 

 
Figura 3. Representação das semelhanças processuais entre a proposta de conceptualização da 

criatividade de Margaret Boden e a proposta de conceptualização da individuação de Gilbert 

Simondon 
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3.2 Tensão e conflito: criatividade como necessidade de individuação 

 

Pela constatação da semelhança processual entre o processo criativo (sob a ótica de 

Margaret Boden) e o processo de individuação, sobretudo pela aparentemente partilhada 

conceptualização do sujeito psicológico como (re)construtor de significados – segundo um 

processo de permanente inscrição em novas problemáticas, perante as quais o indivíduo se 

inventa em novas estruturas internas –, surge, no presente trabalho, a proposta de, partindo 

desta semelhança processual entre ambos os constructos, compreender de que forma estes 

podem, de facto, interagir, na permanente reconstrução e reatualização do sujeito psicológico.  

Neste sentido, numa revisão à dinâmica do processo de individuação, surge, 

impreterivelmente, a certeza da centralidade da tensão, da incompatibilidade e do conflito 

enquanto dimensões vitais para a constituição do indivíduo enquanto dimensão transitória 

que, constituindo-se segundo sucessivos equilíbrios meta-estáveis (fruto da interação, 

integração e permanente atualização de potenciais), se desdobra em novas fases, organizando 

novas dimensões face ao seu estado inicial (Simondon, 1989). Consequentemente, é face ao 

conflito – proveniente da interação com o fluxo de potenciais da realidade pré-individual e da 

necessidade de resolução e atualização –que o processo de individuação passa a ser 

compreendido enquanto descoberta e organização de novas dimensões do Ser (Simondon, 

1989). Deste modo, é no seio da conceptualização do indivíduo como estando 

permanentemente em relação que, sendo esta definida enquanto aspeto da ressonância interna 

do sistema de individuação – já que implica a associação entre termos de ordens de grandeza 

díspares –, o indivíduo se define enquanto Ser-problematizante, já que, para além de possuir 

uma problemática interna (o próprio devir interno pode ser conceptualizado como 

participação), se torna elemento de uma problemática cuja extensão o ultrapassa (perante a 

herança do fluxo de potenciais da realidade pré-individual), por via da ação (Simondon, 

1989). Como tal, a interação do sujeito com o objeto torna-se relação, dado que o 

conhecimento passa, então, a ter a sua origem na problematização, definindo-se, assim, 

enquanto a praesenti – i.e., conhecimento existe pela resolução e integração da tensão 

associada à dualidade de potenciais – tornando-se contemporâneo ao próprio processo de 

individuação (Simondon, 1989).  
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Salientando-se, então, a tensão e o conflito enquanto dimensões basilares do 

processo de individuação, em que se poderá traduzir a relação do indivíduo com o produto 

criativo – a relação com o produto, sendo construída pela permanente (e bidirecional) 

atualização do produto e do indivíduo, existe, portanto, de forma mutável e participativa, ao 

longo do processo criativo –, tendo em conta que, tal como no processo de individuação, 

também na criatividade a tensão e o conflito se afirmam como dimensões centrais?  

Ilustrando esta premissa à luz dos contributos de Nelson Goodman, no âmbito da 

Filosofia da Arte, o autor conceptualiza o cariz metafórico (vs. literal) de um predicado em 

função da novidade que lhe é adstrita (Goodman, 1976). Neste sentido, a metáfora é, assim, 

compreendida enquanto aplicação de uma etiqueta velha de forma nova, implicando não só 

uma mudança de domínio, como de região
4
: uma etiqueta que constitui um esquema afasta-se 

da sua região para classificar e organizar uma região estrangeira (Goodman, 1976). Assim, 

segundo Goodman, a metáfora, na sua essência, implica a existência de um desafio a uma 

recusa prévia, i.e., “onde há metáfora, há conflito” (Goodman, 1976, p. 96). Neste sentido, 

para Goodman, havendo na metáfora desvio e deferência de usos precedentes, esta exige tanto 

atração como resistência, não constituindo esta numa simples ambiguidade; por sua vez, o 

tempo, com o hábito, aplica a etiqueta sem o obstáculo da decisão prévia (Goodman, 1976). 

Na realidade, numa análise retrospetiva, também no seio da investigação na 

Psicologia Cognitiva parece emergir o conceito de tensão, subjacentemente à 

conceptualização do processo criativo. Assim, explorando a proposta teórica de Mednick 

(1962), o autor evidenciou, pela exploração da produção criativa segundo a criação de 

associações remotas, a existência de uma relação positiva entre a combinação de 

representações conceptualmente distantes e a emergência de uma solução criativa. Por 

acréscimo, também Ward e Kolomyts (2010) sugerem que, numa análise ao processo de 

combinação conceptual, esta não parece surgir por via da mera soma das propriedades 

definidoras de cada um dos conceitos associados, surgindo, pelo contrário, pela saliência ou 

criação de novas propriedades (propriedades emergentes) que não se apresentavam 

anteriormente associadas a cada um dos conceitos, isoladamente. Consequentemente, também 

estes autores sugerem que o potencial criativo das propriedades emergentes parece estar a 

associado à combinação de conceitos discrepantes, já que estes, partilhando um baixo número 

                                                           
4
 Em Goodman (1976), uma etiqueta não funciona isoladamente, sendo membro de uma família. Deste 

modo, a região constitui-se como agregado de domínios de extensão de etiquetas de um esquema, 

podendo uma mesma etiqueta pertencer a vários esquemas. 
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de atributos entre si, levam, por via da combinação conceptual, à produção de novas 

propriedades, fruto da tentativa de conciliação das discrepâncias (Ward & Kolomyts, 2010). 

De facto, a presença da noção de tensão e conflito é evidente na conceptualização da 

criatividade de Boden que, face à descrição processual do funcionamento dos sistemas 

generativos combinatórios (i.e., pensamento analógico), refere a distância associativa como 

preferida (Boden, 1999b). Por acréscimo, já relativamente aos sistemas generativos não 

combinatórios (i.e., exploração e transformação do espaço conceptual), Boden salienta ainda o 

conceito de restrição do espaço conceptual que, não se opondo à criatividade, torna-a, por 

outro lado, possível (Boden, 1999b).  

Por conseguinte, é, então, retomada a questão: parecendo ser o processo criativo um 

mecanismo de produção de tensão, conflito e necessidade de resolução de discrepâncias por 

excelência, de que forma se poderá este ser compreendido à luz da conceptualização da 

individuação? Antes de mais, numa análise aos contributos apresentados, destacam-se as 

seguintes premissas, a saber: (i) a presença explícita dos conceitos de tensão e conflito 

(nomeadamente em Nelson Goodman); (ii) a presença implícita dos conceitos de tensão e 

conflito, pela conceptualização da criatividade por via de associações remotas, 

implementando, assim, a necessidade de conciliação de discrepâncias, face à emergência de 

propriedades emergentes – a salientar que, tal como em Simondon, a relação entre termos 

dispares não existe de forma estática ou somatória, existindo, de facto, na relação e 

promovendo a organização de novas estruturas, fruto da integração e atualização de 

potenciais: Simondon descreve a invenção como processo transdutivo, correspondendo este à 

descoberta de novas dimensões segundo as quais novas problemáticas podem ser definidas 

(Simondon, 1989). 

Na realidade, segundo Simondon, a informação, compreendida como a praesenti – 

i.e., contemporânea ao próprio processo de individuação, no seio de resolução das 

problemáticas nas quais o indivíduo se inscreve –, corresponde à tensão existente entre duas 

realidades díspares, de ordens de diferente magnitude (Simondon, 1989). Como tal, o 

significado emerge pelo processo de conciliação de discrepâncias e incompatibilidades (sem 

que haja perda ou dissipação de energia), pela resolução e atualização de potenciais em novas 

fases do Ser (Simondon, 1989). De facto, Simondon descreve o processo de individuação 

como a imanência do negativo, constituindo a tensão e a incompatibilidade uma pré-condição 

do devir: a negação consiste, assim, numa fonte de potenciais, em relação com os quais, por 

via da problematização e do conflito, o Ser passa para uma nova fase (meta-estável) 
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(Simondon, 1989). Assim sendo, o significado é integrado no sistema, por via da organização 

das discrepâncias, não havendo perda de informação, dada a integração e conservação de 

potenciais (Simondon, 1989). 

Neste sentido, definindo-se a informação e a relação do sujeito-que-conhece com o 

objeto-que-conhece (destaque-se, portanto, que o processo de conhecer torna-se, 

evidentemente, um processo de construção, não só da perceção e da significação do objeto, 

como também do próprio indivíduo) como dimensão do processo de individuação (Simondon, 

1989), propõe-se, então, a possibilidade de conceptualização da criatividade enquanto 

necessidade de individuação, ou seja, enquanto mecanismo promotor da necessidade de 

atualização de potenciais, por via da introdução da tensão e do conflito, requerendo, por isso, 

nova integração das singularidades face às discrepâncias, i.e., o desdobramento do Ser numa 

nova fase, num novo equilíbrio meta-estável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação do processo criativo enquanto necessidade de individuação. 
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3.3 A centralidade da ação em Boden e em Simondon 

 

No seguimento desta análise integrada aos trabalhos de Margaret Boden e Gilbert 

Simondon, a compreensão da interação do processo criativo com o processo de individuação 

implica ainda uma atenta reflexão em torno da centralidade do papel da ação. De facto, numa 

leitura aos contributos de ambos os autores, a ação destaca-se tanto enquanto condição vital 

ao processo de individuação como ao processo criativo. Antes de mais, no âmbito da 

criatividade, Boden, explorando os sistemas generativos não combinatórios, salienta a ação 

enquanto dimensão fundamental para que ocorra o processo criativo. Assim, segundo a 

autora, a operação de desenvolvimento de representações explícitas do conhecimento (i.e., de 

mapeamento) é levada a cabo a partir da ação, segundo a qual o indivíduo pratica novas 

competências (Boden, 2004). Deste modo, só através da ação é possível a redescrição das 

competências num nível gradualmente superior, permitindo as representações explícitas que o 

conhecimento seja transformado (Boden, 2004).  

 Já no seio da individuação, sendo o indivíduo conceptualizado enquanto 

permanentemente em contexto e em relação, a ação, compreendida por via da participação, 

afirma-se enquanto mecanismo central para que a individuação se confirme enquanto 

processo vital, no seio da permanente atualização de potenciais. Como tal, a ação coloca o 

indivíduo permanentemente em relação, possibilitando que este se torne elemento participante 

no seio de uma problemática cuja extensão o ultrapassa, i.e., a individuação coletiva (a 

individuação coletiva individua o grupo, na relação com a realidade pré-individual). 

Consequentemente, a individuação psíquica (eu) e a individuação coletiva (nós) têm uma 

relação recíproca entre si, emergindo, assim, a definição da categoria transindividual, que se 

afirma enquanto fonte de construção de novas problemáticas (i.e., por via da ação, da relação), 

possibilitando o desdobramento do Ser em novas fases por via da atualização de potenciais.  

Concluindo, apesar de o exporem numa linguagem e numa perspetiva ontológica 

claramente distinta, Boden e Simondon parecem, de facto, reconhecer o papel 

determinantemente vital da ação
5
 enquanto mecanismo fundamental para que o conhecimento 

– constituindo-se como contemporâneo ao próprio processo de individuação – possa ser 

transformado (Boden, 2004), i.e., para que, pela força motriz da atualização de potenciais, o 

                                                           
5
 Destaca-se que, também na compreensão do desenvolvimento do indivíduo sob o prisma construtivista, 

a ação desempenha um papel fulcral. 
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Ser se desdobre em novas fases (Simondon, 1989). Neste sentido, torna-se pertinente, neste 

ponto, introduzir ainda o conceito de nível de individuação técnica que, com sua expressão 

pela transindividuação, conceptualiza a técnica enquanto exteriorização e artificialização da 

memória (Stiegler, 2010), constituindo-se enquanto espacialização de significado (Lyotard, 

1990): como prolongamento da existência por outros meios (Stiegler, 2010). 

Consequentemente, coloca-se, aqui, a presente questão: tendo em conta o fim do dualismo 

sujeito-objeto subjacente à conceptualização de Simondon (i.e, o sujeito e o objeto existem 

enquanto relação que, por sua vez, afirmando-se como aspeto da ressonância interna, torna-se 

contemporânea ao próprio processo de individuação), que papel terá o produto criativo 

enquanto individuação técnica?; que potencial de individuação reside na relação do indivíduo 

com o objeto criativo (i.e., com o processo criativo)? 

 

4. O objeto criativo como técnica: que oportunidades de individuação? 

4.1 Breve introdução à técnica 

 

Conceptualizando a técnica como espacialização de significado e prolongamento da 

existência por outros meios, compreende-se, então, a memória humana enquanto técnica 

desde o seu princípio (e.g., o uso da pedra, há três milhões de anos), i.e., a memória é 

exteriorizada desde a sua origem (Stiegler, 2006). Neste sentido, sendo mnemotécnico 

qualquer objeto técnico que sirva para armazenar conhecimento, a técnica torna-se 

constitutiva da vida, enquanto desejo e conhecimento (Stiegler, 2006; Simondon, 1958). 

Como tal, o significado do objeto técnico é construído de acordo – em relação – com as suas 

várias funções, i.e., com a ação humana (Simondon, 1958) Consequentemente, a génese do 

objeto técnico não é anterior ao seu devir, estando, por outro lado, presente em todos os 

estádios do devir, i.e., o Ser técnico evolui em convergência e adaptação em relação a si 

próprio, sendo unificado pelo princípio de ressonância interna (Simondon, 1958).  

Por acréscimo, a individualização do Ser técnico torna-se condição essencial para o 

progresso, tornando-se esta possível pela causalidade ao meio que o objeto cria em torno de si 

(milieu), influenciando-o e sendo influenciado por este: o objeto é a causa da sua própria 

condição de funcionamento, em relação com o milieu associado (Simondon, 1958). 

Consequentemente, alertando-se para a relação do objeto com o meio, é no seio da relação 

participativa que a forma é, então, conectada com a sua realidade pré-individual, atravessando 
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o presente e trazendo o futuro para o presente: o virtual torna-se atual (Simondon, 1958). 

Neste sentido, a base é, assim, um sistema de virtualidades, de potenciais, onde as formas se 

constituem enquanto sistema do atual; posto isto, a invenção, tomando o sistema do atual pelo 

sistema das virtualidades, constitui-se pela criação de um novo sistema, a partir da relação dos 

dois primeiros (Simondon, 1958). Assim sendo, o objeto técnico, apesar de finito, torna-se, 

enquanto exteriorização, infinito: na realidade, o objeto técnico abre espaço, mais que para o 

infinito, para o indefinido, ao constituir-se como substância da relação transdutiva entre o 

quem e o quê (Stiegler, 2009).  

 

 

4.2 A técnica, hoje: o empobrecimento simbólico  

 

Com o progresso da mnemotécnica – i.e., mais precisamente, da mnemotecnologia – a 

memória tornou-se um elemento central no desenvolvimento central no desenvolvimento 

industrial (Stieger, 2006). Neste sentido, os objetos quotidianos constituem-se, de forma 

crescente, com forma de armazenar memória, i.e., como forma de conhecimento que, 

objetificado sob a forma de equipamentos, parecem promover a perda de conhecimento 

(Stiegler, 2006). Consequentemente, o desenvolvimento industrial massivo das 

mnemotecnologias parece representar uma perda estrutural de memória, o que, por sua vez, 

constitui objeto das sociedades de controlo (Stiegler, 2006). De facto, através dos 

equipamentos mnemotécnicos são exteriorizadas funções cognitivas, levando, 

consequentemente, à perda de conhecimento; como tal, o equipamento é, por sua vez, 

delegado ao equipamento e à indústria, que o formaliza, modela, controla e, potencialmente, o 

destrói (Stiegler, 2006). 

Consequentemente, parecendo confundir-se a otimização do objeto técnico com o seu 

automatismo (i.e., com o anulamento da sua liberdade de funcionamento, na relação-com) – 

“quanto mais o automóvel é otimizado, menos o sabemos conduzir”, ilustra Stiegler (2006) –, 

o crescente automatismo dos objetos parece traduzir-se na perda do esquema sensório-motor 

formalizado na relação-com, i.e., não só o indivíduo perde o savoir-faire, como perde também 

o savoir-vivre, sendo reduzido ao consumo, tornando-se obsoleto, já que esvaziado de 

conhecimento (Stiegler, 2006). Como tal, pela reprodução do gesto e pela transposição do 
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savoir-faire para a máquina, o indivíduo torna-se proletário, i.e., tornando-se não mais do que 

poder de compra, confirma-se como desindividuado: esvaziado de conhecimento, já que 

esvaziado de memória, cedida ao reprodução autómata da máquina (Stiegler, 2006). De facto, 

contrariamente à síntese literária, onde o escritor e o leitor codificam e descodificam o objeto 

ortotético (i.e., o registo objetivado) – cada leitor é um potencial escritor, através do 

equipamento analógico –, a máquina, centralizando em si as operações de codificação e 

descodificação, leva à separação entre produtores e consumidores, permitindo a 

industrialização (Stiegler, 2006). 

Por conseguinte, a exteriorização da memória e do conhecimento – que caracteriza a 

época hiperindustrial – serve de alicerce à implementação do controlo através das indústrias 

cognitivas e culturais, sob o processo de gramatização (Stiegler, 2006). Assim, a 

gramatização constitui-se enquanto história da exteriorização da memória em todas as suas 

formas (cerebral, nervosa, visual, corporal, muscular, bioenergética), que, por sua vez, se 

torna objeto (depois de exteriorizada) de controlo socio-político (Stiegler, 2006). Deste modo, 

o objeto técnico é introduzido pela sociedade industrial, tornando-o responsável pelo controlo 

da própria temporalização (i.e., o domínio dos critérios de esquecimento, de seleção, de 

antecipação, de retenção-protenção), que, pela promoção da dessublimação, tem como 

consequência a desindividuação (Stiegler, 2006). Consequentemente, esta perda de 

conhecimento suscitada pela hipomnese industrial (i.e., tecnicização da memória), não se 

constituindo enquanto oportunidade de anamnese (i.e., de conhecimento), confere ao meio um 

cariz dissociativo, reduzindo-o à desorganização simbólica, à dissocialização e à 

dessimbolização (o símbolo é destruído pela aplicação das regras e regulações da divisão de 

trabalho industrial (Stiegler, 2006). Pelo contrário, um meio mnésico simbólico caracteriza-se 

enquanto meio associativo, permitindo a constituição e expressão das singularidades (ao invés 

do seu controlo), constituindo-se enquanto dialógico, i.e., o diálogo, enquanto troca 

simbólica, potencia a participação na transformação da linguagem, construída por processo 

de individuação (Stiegler, 2006).  

Assim sendo, tendo como referência um contexto que, no seio do hiperconsumismo, se 

confirma com desindividuante, procurar-se-á explorar, no seguinte momento do trabalho, a 

seguinte questão: constituindo-se a produção criativa como um processo dialógico e de 

participação, que potencial terá esta para a promoção de meios associativos, i.e.¸ 

individuantes? Procurando dar resposta a esta questão, a seguinte secção será explorada de 

acordo com a exploração das seguintes premissas: (i) a criatividade como retoma da ação; (ii) 
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a criatividade como retoma do símbolo; (iii) a criatividade como promotora de anamnese, i.e., 

de conhecimento. 

 

4.3 A criatividade como retoma da ação e do símbolo 

 

Retomando a reflexão em torno da centralidade da ação enquanto dimensão vital do 

processo criativo – e da individuação –, possibilitando que o conhecimento possa ser 

transformado (Boden, 2004) e permitindo a atualização de potenciais, pelos quais o Ser se 

desdobra em novos equilíbrios meta-estáveis, serve o presente capítulo para refletir acerca do 

papel da produção criativa e da relação com o objeto técnico no seio da promoção de meios 

potencialmente individuantes.  

Antes de mais, relembrando a conceptualização da criatividade segundo a sua 

constituição enquanto futuro, compreendendo-se enquanto possibilidade (poderias) de 

transformação, parece ser possível afirmar que o produto técnico é, na sua essência, aquele 

cuja possibilidade de utilização e transformação se afirma, pelo futuro, enquanto presente. De 

facto, remetendo, de novo, para a contextualização da técnica no seio da sociedade do 

hiperconsumo, o automatismo do objeto técnico não parece corresponder ao seu grau de 

perfeição técnica, na medida em que o automatismo vem sacrificar muitas das suas 

possibilidades funcionais e muitos dos seus usos possíveis (Simondon, 1958). Pelo contrário, 

a perfeição do objeto técnico parece estar relacionada com a existência de uma certa margem 

de indeterminação, abrindo espaço para a sensibilidade à informação externa – à relação – e 

para a constituição do sujeito psicológico enquanto seu permanente organizador 

(organizando-se e reatualizando-se, simultaneamente, a si próprio) e intérprete da sua relação 

com o objeto: a realidade humana reside no objeto técnico pela forma como a ação é 

cristalizada em estruturas funcionais, cuja perfeição depende do seu grau máximo de abertura, 

deixando espaço aberto para a emergência de novas possibilidades que, por sua vez, 

constituem uma manifestação exterior da contingência interior, em permanente transformação 

(Simondon, 1958).  

De facto, o processo de exteriorização da memória (i.e., o processo de espacialização de 

significado, citando Lyotard) constitui-se enquanto possibilidade de, na relação com o objeto 

espacializado, reactualização de potenciais e potenciação de novos equilíbrios meta-estáveis: 
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“escrever um manuscrito implica organizar o pensamento”, ilustra Stiegler. Neste sentido, a 

escrita implica a organização do pensamento através da sua exteriorização, i.e., a sua 

transcrição no símbolo, permitindo ao pensamento a reflexão sobre ele próprio, tornando-o 

repetível e transmissível: o pensamento torna-se conhecimento, pelo que escrevê-lo é 

transformá-lo (Stiegler, 2006). Consequentemente, não há interior que preceda a 

exteriorização, i.e., a exteriorização constitui o interior, distinguindo-o e configurando-o 

espacialmente, reorganizando-se internamente e, por consequência, configurando novas 

relações entre os indivíduos psíquicos e coléticos (i.e., novos processos de individuação 

psíquica e social) (Stiegler, 2006). Como tal, a passagem ao ato, i.e., do potencial (dunamis) 

para o concretizado (energeia), torna-se, assim, indispensável enquanto processo de 

anamnese, potenciando a compreensão (a construção de significado), através do gesto, pela 

interligação entre o conhecimento (logos) e a técnica (tekhnè) (Stiegler, 2006). 

Neste sentido, procurar-se-á, no presente momento do trabalho, apresentar algumas 

propostas de compreensão da criatividade, no âmbito das asserções aqui apresentadas. 

Primeiramente, tendo em conta a conceptualização da perfeição técnica de Stiegler – leia-se 

na perfeição o potencial de individuação, i.e., o potencial de constituição de meios 

associativos e, por isso, individuantes –, o objeto criativo, definindo-se pelo devir e pela 

possibilidade de transformação (poderias) e abrindo espaço para que o indivíduo se torne seu 

permanente organizador e, em relação, se transforme, parece contrariar a vigente 

automatização do gesto, associada à deslocação do conhecimento para a máquina, destituindo 

o indivíduo da memória, ou seja, do símbolo e do conhecimento. Contrariando a vigente 

tendência dos contextos para a desindividuação e proletarização do sujeito psicológico, 

poderá ser, então, a criatividade conceptualizada como constituinte vital para que um meio se 

defina como individuante? De facto, não se definindo o objeto criativo pela reinvindicação da 

exclusividade centralizada dos processos de codificação e descodificação – tal como ocorre 

no caso da máquina, na qual estes processos se centralizam, levando à perda do valor 

dialógico do símbolo –, o objeto criativo repotencia o indivíduo da possibilidade de 

simbolização
6
 e, consequentemente, de participação. Neste sentido, constituindo-se enquanto 

oportunidade de dotar os meios hipomnésicos (i.e. técnicos) de anamnese (i.e., de 

conhecimento), a produção abre espaço à troca simbólica, inserindo, por conseguinte, o 

indivíduo em circuitos transindividuantes, ou seja, associativos. Consequentemente, sugere-se 

                                                           
6
 Numa análise aos contributos de Nelson Goodman (1976), é central o papel do símbolo para a 

compreensão do processo de conhecer: para Goodman, representar é ser-símbolo-de. 
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que a produção criativa, afirmando os meios como transindividuantes, venha instaurar, por via 

da interlocução, a participação, i.e., a possibilidade de individuação. Por conseguinte, este 

processo torna-se, na sua essência, psíquico e coletivo: o criador individua-se a si mesmo, ou 

seja, transforma-se e torna-se através da exteriorização que, por sua vez, contribui para a 

transformação no sistema simbólico coletivo (Simondon, 1958). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representação da relação do indivíduo com o objeto criativo. 

Realidade pré-individual 
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Capítulo V: Considerações finais  

 

1. Conclusão 

  

Tendo o presente trabalho partido de uma primeira constatação do estado da arte na 

investigação em Psicologia, procurou-se, ao constatar as implicações do racional teórico 

subjacente à conceptualização da criatividade segundo critérios de raridade estatística (i.e., 

de originalidade, estando esta conceção presente tanto nas teorias de avaliação do produto 

como nas teorias de definição do processo criativo, dada a sua operacionalização, por via da 

medição psicométrica, segundo os termos de originalidade), antes de mais, refletir 

criticamente em torno das implicações socio-políticas subjacentes ao discurso científico. 

Complementarmente, refletiu-se ainda acerca das consequências da adoção do critério de 

improbabilidade estatística para a compreensão do processo criativo, parecendo este conduzir 

à exclusão da história desenvolvimental e da gramática psicológica do indivíduo no âmbito da 

compreensão da criatividade. 

Consequentemente, procurou-se, pelo primado da interdisciplinaridade, contrapor esta 

definição do processo criativo aos contributos de Margaret Boden, no seio da investigação na 

Inteligência Artificial. Assim, a inclusão desta orientação teórica veio acrescentar à 

compreensão da criatividade a imperativa contemplação da história desenvolvimental do 

sujeito psicológico, sob a forma da compreensão do potencial criativo do indivíduo, no seio 

das suas regras generativas de construção de significados.  

Prosseguindo, ao compreender a imperativa necessidade de incluir a introdução do 

percurso desenvolvimental do indivíduo no seio da definição do processo criativo, inverteu-se 

a abordagem, questionando o impacto da criatividade no desenvolvimento do indivíduo ao 

longo da vida. Como tal, procurou-se a integração dos contributos de Boden na compreensão 

do processo de individuação, proposto por Gilbert Simondon, de onde se poderão extrair as 

principais conclusões (representadas de forma esquemática e simplificada na página seguinte), 

a saber: (i) a semelhança entre a criatividade e a individuação, na ordem do verbo – onde o 

futuro se transduz com o presente – e no processo, subjacente à compreensão dos poderias e 

do devir; (ii) a compreensão da criatividade e da individuação enquanto processos de 

construção de significados por excelência, sendo o desenvolvimento conceptualizado pela 
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criação de novos significados onde não poderiam existir antes; (iii) a compreensão do modo 

de como o sistema se reverbera em si próprio, por via da ressonância interna e da rede 

semântica; (iv) a constatação da semelhança processual entre a criatividade e a individuação, 

pela centralidade da tensão e do conflito, constituindo-se a criatividade, assim, enquanto 

necessidade de individuação; (v) a compreensão do objeto criativo segundo a eliminação do 

dualismo sujeito-objeto, no qual a interação entre ambos se dá pela relação – o conhecimento 

define-se como contemporâneo ao próprio processo de individuação –, sendo que o sujeito se 

atualiza na relação com o objeto, atualizando-o, simultaneamente; (vi) o objeto criativo 

definido pela abertura à possibilidade – i.e., não se constitui como autómato, promovendo a 

desindividuação e a destruição do conhecimento; (vii) a criatividade como retoma do símbolo, 

da ação e a participação, incluindo o indivíduo em transindividuantes e, por isso, associativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Representação do progresso da conceptualização da criatividade, pela integração dos 

contributos teóricos da Psicologia, da Inteligência Artificial e da Filosofia (confrontar com figs. 1 e 2)  
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2. Limitações do trabalho e sugestões de investigação futura 

Numa reflexão em torno das principais limitações do presente trabalho, destaca-se que a 

conjugação de diferentes áreas de saber obrigou à exposição e explicitação exaustiva de cada 

um dos conceitos, tornando a leitura densa, e, possivelmente, dificultando a transmissão clara 

das premissas em discussão.  

Constituindo-se a presente investigação como um trabalho exclusivamente teórico, não 

são apresentadas quaisquer sugestões relativamente a possibilidades de operacionalização da 

medição da criatividade; com efeito, ao ser colocada a compreensão da criatividade no campo 

das virtualidades, i.e., no futuro, a própria medição do constructo parece ser, evidentemente, 

dificultada.  

Por último, o presente trabalho vem evidenciar, não só a necessidade de alteração do 

paradigma segundo o qual, na Psicologia, a investigação opera, mas também assinalar a 

importância de compreender a criatividade na sua relação com a individuação, através da qual 

se potenciam os meios associativos, pela inscrição do indivíduo – por via da retoma do 

símbolo e da participação – em circuitos transindividuantes. 

Enquanto sugestão para a investigação futura, partindo da definição de Boden, 

salientando a íntima relação entre a capacidade de mapeamento do espaço conceptual e a 

capacidade auto-reflexiva para a representação explícita do conhecimento (permitindo a 

exploração e transformação do espaço conceptual), coloca-se, no presente trabalho, a 

imperativa problematização e reflexão em torno da conceptualização da relação existente 

entre a criatividade e a psicopatologia, que tem vindo a ser explorada no seio da Psicologia 

Cognitiva (a investigação, apesar de não consensual, aponta para existência de uma relação 

positiva entre a criatividade e a psicopatologia). Assim, a investigação no âmbito da 

esquizotipia e das perturbações do espectro esquizofrénico sugere que o padrão de 

pensamento diverso e vagamente associado, típico deste espectro psicopatológico, parece 

levar à promoção da criatividade (Silvia & Kaufman, 2010), dado que “os sintomas da 

esquizotipia, que incluem algumas componentes do psicoticismo, são similares à criatividade, 

pela existência de pensamentos pouco usuais e repentinos” (Silvia & Kaufman, 2010, p. 388). 

Mais uma vez, tal como tem vindo a ser discutido ao longo do presente trabalho, poderá ser 

pertinente questionar em que medida o critério de raridade (“pensamentos pouco usuais”) – 
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que sustenta a definição da originalidade – poderá constituir um indicador processual 

ilustrativo da atividade criativa. Coloca-se, assim, a seguinte questão: tendo em conta o papel 

da consciência auto-reflexiva na operação de mapeamento das representações explícitas do 

espaço conceptual, em que medida estará esta capacidade presente no processo de geração de 

ideias inerente ao padrão de pensamento e à gramática generativa característica das 

perturbações do espectro esquizoide ? Numa análise aos supracitados “pensamentos pouco 

usuais e repentinos” (no caso das perturbações do espectro esquizoide, de novo), poderão 

estes ser considerados como criativos, tendo em conta que o potencial criativo de um sistema 

auto-transformador depende de como este representa as suas capacidades atuais e de que 

heurísticas se encontram disponíveis para modificar aquelas representações e assim ampliar as 

suas habilidades (Boden, 1999)?  
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