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Resumo 
 

 A adolescência é marcada por múltiplas mudanças, e o grande desafio de 

as integrar de forma criativa na formação de uma identidade única. A identidade 

manifesta-se na Narrativa de Vida convocando um processo de interpretação e 

significação. A conceção de criatividade de Kaufman e Beghetto (2009) consiste 

num fenómeno abrangente, o qual integra as interpretações significativas que são 

novas e pessoais, de experiências, ações ou eventos, resultante de um processo 

de construção e compreensão pessoal e dinâmico que pode ocorrer diariamente e 

ser experienciada por todos. A avaliação da criatividade requer o uso de medições 

do potencial criativo, focando-se nos recursos chave do processo criativo e na 

pessoa (e.g. personalidade criativa). O tipo de processo supracitado parece 

convergir para a construção da significação inerente à produção das narrativas de 

vida, no entanto, não há investigação prévia a explorar esta relação. Com efeito, o 

presente estudo definiu como questão central explorar a relação entre a criatividade 

e a coerência das narrativas de vida na adolescência. Os participantes, foram 48 

adolescentes, 29 (60.4%) do sexo feminino, a frequentar o ensino secundário, com 

uma média de 16.60 anos (DP = 1.01). Os instrumentos principais utilizados foram 

a Entrevista de Elicitação de Narrativas de Vida para Adolescentes, a Escala de 

Personalidade Criativa e o Questionário sobre Acontecimentos de uma 

Autobiografia. A narrativa de vida foi analisada através do manual de cotação de 

Habermas e Diel (2005), avaliando três dimensões: orientação temporal, 

consequencialidade desenvolvimental e coerência temática. Verificou-se que de 

acordo com o esperado para os adolescentes, a média da coerência temporal foi 

significativamente mais elevada do que a da consequencialidade desenvolvimental 

e esta superior à média da coerência temática. Evidenciou-se a existência de uma 

correlação positiva significativa entre a consequencialidade desenvolvimental (que 

reflete a ligação entre a experiência e o self) e a personalidade criativa, revelando-

se esta preditora da primeira. Este estudo fornece uma primeira evidência da 

importância da criatividade na compreensão dos mecanismos de desenvolvimento 

das narrativas de vida, o que sugere a pertinência da promoção da criatividade nos 

adolescentes e encoraja a realização de mais investigação neste domínio. 

 

Palavras-Chave: narrativa de vida, criatividade, self, adolescência.  
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Abstract 
 
 Adolescence is marked by multiple changes, and the big challenge of 

integrating them creatively in the formation of a unique identity. Identity manifest 

itself in Life Narrative, evoking a mean making process. Kaufman and Beghetto 

(2009) conception of creativity consists of a comprehensive phenomenon, which 

integrates meaningful interpretations that are new and personal, of experiences, 

actions or events, resulting from a process of personal and dynamic construction 

and understanding that can occur daily and be experienced by everyone. The 

assessment of creativity requires the use of measurements of creative potential, 

focusing on the key resources of the creative process and the person (e.g. creative 

personality). The type of process mentioned above seems to converge to the 

construction of meaning inherent in the production of life narratives, however, there 

is no previous investigation to explore this relationship. Indeed, the present study 

defined as a central issue to explore the relationship between creativity and the 

coherence of the narratives of life in adolescence. The participants were 48 

adolescents, 29 (60.4%) female, attending high school, with an average age of 

16.60 (SD = 1.01). The main instruments used were the Interview of Elicitation of 

Life Narratives for Adolescents, Creative Personality Scale, and a Questionnaire 

about Events of a Autobiography. Life narratives were analyzed using a manual 

from Habermas and Diel (2005), evaluating three dimensions: temporal coherence, 

causal coherence and thematic coherence. It was found, according to the expected 

for adolescents, the mean of temporal coherence was significantly higher than that 

of developmental consequentiality and this was higher than the average of thematic 

coherence. The existence of a significant positive correlation between 

developmental consequentiality (which reflects the link between experience and the 

self) and the creative personality was evidenced, revealing the predictor of the 

former. This study provides a first evidence of the importance of creativity in 

understanding the mechanisms of development of life narratives, which suggests 

the relevance of promoting creativity in adolescents and encourages further 

research in this field. 

 

Keywords: life narrative, creativity, self, adolescence. 
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Résumé 
 

 L'adolescence est marquée par de multiples changements, et le grand défi de 

les intégrer de manière créative dans la formation d'une identité unique. L'identité se 

manifeste dans le narratif de la vie, appelant à un processus d'interprétation et de 

signification. La conception de la créativité de Kaufman et Beghetto (2009) consiste 

en un phénomène global, qui intègre des interprétations significatives, nouvelles et 

personnelles, d'expériences, d'actions ou d'événements, résultant d'un processus de 

construction et de compréhension personnelles et dynamiques qui peuvent se 

produire quotidiennement et être vécu par tout le monde. L'évaluation de la créativité 

nécessite l'utilisation de mesures du potentiel créatif, en se concentrant sur les 

ressources clés du processus créatif et de la personne (e.g. personnalité créatrice). 

Le type de processus mentionné ci-dessus semble converger vers la construction du 

sens inhérent à la production de narratif de vie, cependant, il n'y a aucune enquête 

antérieure pour explorer cette relation. En effet, la présente étude se définit comme 

un enjeu central pour explorer la relation entre la créativité et la cohérence des récits 

de la vie à l'adolescence. Les participants étaient 48 adolescents, 29 (60,4%) 

femmes, fréquentant l'école secondaire, avec une moyenne de 16,60 ans (ET = 

1,01). Les principaux instruments utilisés ont été Interview Sur la Narration de la Vie 

Pour Les Adolescents, Échelle de la Personnalité Créative et le Questionnaire des 

Événements d'Autobiographie. Le narratif de la vie a été analysé à l'aide du manuel 

de citation Habermas & Diel (2005), évaluant trois dimensions: l'orientation 

temporelle, la conséquentialité développementale et la cohérence thématique. Il a 

été constaté que, selon ce qui était attendu pour les adolescents, la moyenne de 

cohérence temporelle était significativement plus élevée que celle de 

conséquentialité développementale, ce qui était supérieur à la moyenne de 

cohérence thématique. L'existence d'une corrélation positive significative entre la 

conséquentialité développementale (qui reflète le lien entre l'expérience et le soi) et 

la personnalité créatrice a été mise en évidence, révélant ce prédicteur de la 

première. Cette étude fournit une première preuve de l'importance de la créativité 

dans la compréhension des mécanismes de développement des narratif de vie, ce 

qui suggère la pertinence de promouvoir la créativité chez les adolescents et 

encourage la poursuite des recherches dans ce domaine. 

Mots-clés: narratif de vie, créativité, soi, adolescence, cohérence.  
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1. Introdução 
 

 

 A formação de identidade é o grande desafio da adolescência, e vários 

autores vêem-na como uma história de vida ao permitir uma integração de múltiplos 

aspetos do passado numa forma nova (Habermas & Silveira, 2008; Kroger, 2006; 

McAdams, 2001). A história de vida manifesta-se mais especificamente numa 

narrativa de vida, e o seu desenvolvimento depende de muitos fatores. Um deles é 

a imaginação, sendo referida como um elemento fundamental para a sua 

elaboração e vista como uma ferramenta de interiorização (Vieira & Henriques, 

2014). Apesar desta importância, nunca saímos do campo teórico, não se tendo 

encontrado estudos empíricos a comprovar a sua importância. Na exploração desta 

relação, a literatura remeteu-nos antes para o conceito de criatividade, que, de 

acordo com o senso-comum, está intrinsecamente ligada à imaginação. A 

imaginação poderá ser vista como uma componente necessária para a criatividade 

(Abraham, 2018), mas a própria literatura não explora em detalhe a sua relação, 

havendo um falta de diferenciação entre estes construtos.  

 Durante a exploração da criatividade, verificamos que é um fenómeno 

abrangente, podendo apresentar vários níveis de expressão, e que pode ser 

experimentado por qualquer pessoa e no seu dia-a-dia (Kaufman & Beghetto, 

2009). Subjacente a este tipo de criatividade “quotidiana”, está um processo de 

construção de interpretações significativas. Este mesmo processo é também 

característico da construção narrativa. Perante isto começamos a colocar a questão 

se a criatividade não terá impacto na qualidade da produção narrativa, curiosidade 

que nos levou ao desenho do presente ao estudo. 

  Deste modo, esta dissertação inicia-se com o enquadramento teórico, onde 

aprofundamos as teorias subjacentes à narratividade e construção do self narrativo 

e à criatividade, finalizando com o estabelecimento de uma relação entre estas. Em 

segundo lugar, procedemos à apresentação do método de investigação, onde 

referimos os objetivos do estudo, os participantes, os instrumentos usados e os 

procedimento adotados. De seguida, apresentamos os resultados obtidos, 

organizados em três secções: resultados da coerência da narrativa de vida, 

resultados da personalidade criativa, e resultados da exploração da relação entre 

coerência e criatividade. A seguir na discussão, procuramos desenvolver uma 
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reflexão acerca dos resultados, teoricamente enquadrada. Terminamos com a 

conclusão, onde indicamos as limitações do presente estudo e fornecemos 

sugestões para investigações futuras, bem como, de implicações dos resultados 

obtidos para a prática profissional. 
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2. Enquadramento Teórico 
 

 

2.1. Identidade e História de Vida 
 

 A adolescência, marcada por mudanças intensas, tanto biológicas, como 

cognitivas e psicossociais (Barbot & Heuser, 2017), torna-se num momento chave 

para a emergência da identidade (Sprinthall et al., 2003). Foi através de Erikson 

que a adolescência ficou intrinsecamente ligada à identidade, e, de acordo com ele, 

só neste período é que o indivíduo desenvolve os requisitos para “experimentar e 

atravessar a crise de identidade” (Erikson, 1976, p. 90). Para Erikson, a 

adolescência é caracterizada pela crise Identidade vs. Difusão, tendo que ocorrer 

uma resolução entre estes dois polos. Durante esta crise, ocorre o processo de 

formação de identidade, onde se usa a capacidade do ego de sintetizar e integrar 

aspetos do passado numa forma nova e única (Kroger, 2006). Pode-se definir 

identidade como uma configuração integrativa de aspetos socias e 

desenvolvimentais do “eu no mundo adulto” (Habermas & Silveira, 2008; McAdams, 

2001). McAdams (2001) aprofunda a teoria de Erikson ao referir que na formação 

da identidade é necessário a ocorrência de uma integração sincrónica - integrar 

papéis e relações de diferentes tipos e possivelmente conflituosas - e diacrónica - 

ao longo do tempo, como uma história de vida. Assim, este autor fala como a 

identidade se organiza na forma de uma história de vida, e como neste período a 

pessoa inicia um “processo de revisão do passado, compreensão do presente e 

planificação do futuro” (Vieira & Henriques, 2014, p. 166) a partir da elaboração de 

narrativas autobiográficas, que dão um sentido de unidade e propósito à vida da 

pessoa (McAdams (1985) citado por Habermas & Silveira, 2008).  

 Habermas e Silveira (2008) referem que a história de vida pode ser definida 

como uma representação subjetiva do percurso de vida, como é relembrada, 

refletida e narrada retrospetivamente. Poderá ser considerada a forma mais 

compreensiva de descrever um individuo (Habermas & Silveira, 2008). Tais 

histórias são co-construídas com as pessoas que as vivenciaram, e pelo contexto 

sociocultural (Vieira & Henriques, 2013). A emergência e desenvolvimento da 

história de vida ocorre ao longo da adolescência, dependente de competências 

sociocognitivas relacionadas com esta fase, e de uma motivação normativa para a 
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reflexão de memórias passadas (Habermas & Bluck, 2000; Habermas & Silveira, 

2008). Habermas e Silveira (2008) expõem que a história de vida se manifesta de 

duas formas: narrativas de vida e raciocínio autobiográfico. A primeira refere-se “ao 

produto completo da história de vida” (Habermas & Bluck, 2000, p. 749), estruturado 

pelo individuo, havendo um foco na coerência desta mesma narrativa (distinguindo-

a assim da listagem de eventos passados). E a segunda ao “processo onde a 

história de vida é formada e usada” (p.749), através da autorreflexão ou diálogo 

sobre o seu passado pessoal, criando ligações destes elementos com o self. 

 A narrativa de vida pode ser vista como a manifestação mais especifica da 

história de vida, variando conforme as circunstâncias da sua produção, 

designadamente a quem é contada, para que propósito, em que idade é contada. 

Independentemente desta possível variação, é esperado que cada narrativa de vida 

produzida seja globalmente coerente, ou seja, que exista uma ligação entre os 

múltiplos episódios da história de vida (Habermas & Silveira, 2008). Habermas e 

Bluck (2000) indicam três tipos de coerência que compõem as narrativas de vida: 

coerência temporal (que mais tarde vem a designar por orientação temporal), 

coerência causal-motivacional (mais tarde recebe a designação de 

consequencialidade desenvolvimental) e coerência temática. A coerência temporal 

refere-se à orientação temporal dos episódios descritos ao longo da narrativa de 

vida. Assim, uma orientação temporal fornece uma forma coerente à narrativa de 

vida (Habermas & Bluck, 2000).  A coerência causal refere-se ao quão percetível 

as mudanças a nível de personalidade são causadas ou motivadas pelas 

experiências vivenciadas e descritas. Tais explicações causais são de suma 

importância para estabelecer ligações entre o self e experiências (Habermas & 

Bluck, 2000; Habermas & Silveira, 2008). A coerência temática foca-se no 

estabelecimento de uma similaridade temática (implícita ou explicita) entre os 

múltiplos episódios presentes na narrativa de vida. Numa investigação a explorar o 

desenvolvimento da narrativa de vida da adolescência, Habermas e de Silveira 

(2008) observaram que a história de vida emerge e se desenvolve durante a 

adolescência, e que o seu desenvolvimento é progressivo, iniciando pela coerência 

temporal – com especial desenvolvimento entre os 8 e 12 anos -, passando pela 

coerência causal – entre os 12 e 16 anos -, até à coerência temática – entre os 16 

e 20 anos. Para além disto, verificaram que a inteligência, os eventos de vida, 

práticas biográficas (e.g. escrita em diários, ver fotos antigas, confidenciar em 
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amigos e pais) e confidenciar com outros aspetos da sua vida não foram preditores 

da coerência. 

 Para além destas três coerências, Habermas e Bluck (2000) mencionam 

outro tipo de coerência associada à história de vida, a coerência cultural. Enquanto 

que os três tipos de coerência supracitados estão subjacentes a qualquer narrativa, 

podendo ser analisadas nesta mesma, a coerência cultural diferencia-se das 

restantes, ao ser melhor analisada separadamente, e pedindo para produzir um life 

script (Bohn & Berntsen, 2008). O cultural life script consiste numa serie de eventos 

de transição culturalmente importantes, cuja ocorrência é esperada numa 

determinada ordem num determinado momento, num curso de vida prototípico 

numa cultura especifica (Bohn & Berntsen, 2013). Enquanto que as histórias de 

vida assentam na memória autobiográfica – que são relembradas, reconstruídas e 

combinadas por um indivíduo -, os life scripts são aprendidos separadamente das 

experiências pessoais (Bohn & Berntsen, 2013). A normatividade dos life scripts, 

tal como a coerência narrativa, é adquirida ao longo da infância e adolescência, 

caracterizando-se como uma produto desenvolvimental (Saraiva et al., 2020). E a 

aquisição de um life script normativo tem um papel importante, possivelmente uma 

pré-condição, na produção de uma história de vida coerente (Bohn & Berntsen, 

2008).   

 Em suma, estes quatro tipos de coerência definem a história de vida, e 

proporcionam um método de investigação relevante para esta área, uma vez que a 

coerência temporal e cultural são usadas para formar uma base para a narrativa de 

vida – sequência ordenada de eventos significativos e culturalmente definidos -, as 

coerências causal e temática apresentam a interpretação única do indivíduo 

(Habermas & Bluck, 2000). 

 

 

2.2. Criatividade 
 

 Como já referido, a adolescência é uma fase marcada por múltiplas 

mudanças, e uma componente que se modifica ao longo desta fase é a criatividade. 

A criatividade refere-se à “capacidade de realizar uma produção que seja ao 

mesmo tempo nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta” (Lubart, 2009, 

p. 33). O termo “adaptação” alude a uma resolução de diversas dificuldades ligadas 
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a situações nas quais as pessoas se encontram, e o quão significativa ou adequada 

é um resposta nesse determinado contexto (Abraham, 2018; Lubart, 2009)  

 A própria definição do conceito é um assunto de investigação em si mesma, 

porem é consensual considerar que a originalidade e adaptação/adequação são 

fatores definidores da criatividade entre os vários domínios onde existe iniciativa 

humana (e.g. ideias, pinturas) (Abraham, 2018; Lubart, 2009).  

 A criatividade é considerada um fenómeno que afeta tanto o individuo como 

a sociedade, e representa uma vantagem na resolução de problemas quotidianos, 

tanto afetivos como profissionais (Lubart, 2009; Lubart et al., 2013). Como é um 

fenómeno de extrema complexidade, e com grande alcance, a criatividade deve ser 

observada através de diferentes abordagens, e pela complementaridade entre 

estas (Lubart, 2009). Esta mesma complexidade, faz com que haja uma utilização 

genérica do termo criatividade para todos os construtos que poderão estar com ela 

associados sem os diferenciar, tais como, pensamento divergente, imaginação, 

inovação, génio, e inspiração (Abraham, 2018; Barbot et al., 2019). E isto leva a 

uma constante generalização de resultados relativos a componentes especificas da 

criatividade, vendo-os como correspondentes ao fenómeno na sua integridade 

(Barbot et al., 2019). Por exemplo, a avaliação do pensamento divergente, como 

correspondente ao fenómeno completo da criatividade (Dollinger & Dollinger, 

2017).  Este problema, em parte, deve-se a inexistência de uma taxonomia de 

medidas universalmente aceite, o que por si leva a uma dificuldade na 

compreensão e ligação de resultados entre diferentes estudos (Batey, 2012).  

 Com foco nisto, Barbot (2019, cit in Barbot et al., 2019) fornece uma 

categorização, operacionalizando a criatividade em três possíveis medidas: 

potencial criativo, performance criativa e realização criativa.  

 Medições do potencial criativo “captam os recursos chave do individuo e do 

contexto que entram em ação aquando do trabalho criativo, incluindo aspetos 

cognitivos, emocionais e motivacionais” (Barbot et al., 2019, p. 234). Este tipo de 

criatividade mantem-se latente até ser evocado numa tarefa (Lubart et al., 2013). 

 Algo em comum entre as múltiplas medições do potencial criativo é foco em 

recursos específicos que entram em ação aquando o trabalho criativo, e que 

contribuem para o processo criativo (Barbot et al., 2019). Os instrumento de 

autorrelato podem-se inserir neste tipo de medições. Por exemplo, construtos que 

se focam na pessoa (e.g. personalidade criativa, mentalidade criativa, creative self-
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effcicacy) representam aspetos importante do potencial criativo porque predizem 

performances e realizações na vida-real. Uma forma de avaliar estes aspetos é 

através de instrumentos de autorrelato operacionalizados para estes efeitos, uma 

vez que aparenta ser a única forma viável onde pessoas podem referir as suas 

realização criativas do quotidiano e/ou participação em iniciativas criativas (Barbot 

et al., 2019). 

 Já a performance criativa utiliza todos os recursos do potencial criativo 

enquanto é estimulado num contexto específico (Barbot et al., 2019). Aqui inserem-

se as tarefas baseadas em produtos, onde é requerido ao individuo que, por 

exemplo, faça um desenho ou escreva um texto, em condições estandardizadas. 

Este produtos, normalmente, depois são avaliados por avaliadores externos.  

 Por último, a realização criativa foca-se em realizações passadas de 

diversos contextos (Barbot et al., 2019). Estas medições baseiam-se em 

metodologias de autorrelato ou historiometric. Um exemplo seria avaliar a 

criatividade de Picasso avaliando todo o seu portefólio de pinturas.  

 Qualquer que seja o tipo de medição usada para avaliar a criatividade, seja 

a nível das capacidades cognitivas, ou um produto tangível, está sempre 

subjacente um processo cognitivo, pois sem ele não ocorre produção criativa. Este 

processo refere-se a uma sequência de pensamentos e ações, que têm como 

resultado uma produção criativa (Lubart et al., 2013). Tal processo envolve dois 

aspetos distintos: pensamento divergente-exploratório – ocorrendo uma expansão 

das soluções evocadas durante a resolução de problemas -, e pensamento 

convergente-integrativo – focando-se na combinação de elementos de uma forma 

nova, original e integrativa, ou seja, trazem foco (Barbot & Heuser, 2017; Lubart et 

al., 2013). Estas componentes são os principais fatores cognitivos neste processo, 

que ocorrem em ciclo, sendo influenciadas por outros fatores cognitivos, 

conotativos e ambientais ao longo do mesmo (Barbot & Lubart, 2012; Lubart et al., 

2013). 

 Este próprio processo criativo não ocorre apenas em situações ocasionais 

ou quando uma pessoa pretende ser criativa. Kaufman and Beghetto (2009) 

criaram o Modelo dos Quatro C’s, oferecendo uma estrutura para concetualizar e 

classificar os vários níveis de expressão criativa, refletindo a crença de que quase 

todos os aspetos da criatividade podem ser experienciados por todos.  
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 Este modelo propõe a existência de quatro tipos de expressão criativa, ou 

de quatro C’s: mini-C, little-C, Pro-C e Big-C. 

 O mini-C refere-se a “interpretações significativas novas e pessoais, de 

experiências, ações e eventos” (Beghetto & Kaufman, 2007, p. 73). É uma 

criatividade intrapessoal inerente ao processo de aprendizagem (Beghetto & 

Kaufman, 2007; Kaufman & Beghetto, 2009), referindo-se a ideias ou insights que 

as pessoas têm, sendo novas para elas, podendo estar relacionadas a atividades 

do dia-a-dia sem intenção de ser criativo (Silvia et al., 2017). Está subentendido um 

processo de construção e compreensão pessoal, dinâmico e interpretativo, dentro 

de uma contexto sociocultural particular (Kaufman & Beghetto, 2009). As próprias 

variações de experiências ou atividades que ocorrem ao longo do dia fornecem 

múltiplas oportunidades para a aquisição de uma nova perspetiva. Devido a estas 

características, e às diferenças existente relativamente aos outros C’s, o mini-C 

foca-se nos aspetos cognitivos, em vez de se prender com os produtos criativos 

concretos (Silvia et al., 2017).  

 Enquanto o mini-C se relaciona com a génese da expressão criativa, o little-

C foca-se na expressões criativas mais reconhecidas/palpáveis (Kaufman & 

Beghetto, 2009). Imaginemos uma receita. Se descobrirmos uma nova forma de a 

fazer estamos no nível do mini-C, mas ao atuarmos sobre esta descoberta estamos 

a passar para o nível de little-C, ao obtermos um produto tangível. 

 O Big-C foca-se em contribuições criativas claras e eminentes. Aqui inserem-

se indivíduos como Albert Einstein, Sigmund Freud, ou Leo Tolstoy. A nível do Pro-

C inserem os indivíduos expertise de nível profissional numa determinada área 

criativa. Podemos antever esta categoria como anterior ao Big-C, ao se inserirem 

criadores profissionais que ainda não atingiram um nível eminente (Kaufman & 

Beghetto, 2009). 

 Para reafirmarem a importância do mini-C, Kaufman e Beghetto (2009) 

fornecem um exemplo relativo ao contexto escolar e à sua importância nestas fases 

etárias. Para eles, os professores têm noção que a maioria dos alunos não se 

inserem na categoria de Big-C, nem de Pro-C. Mas usar a categoria little-C para 

classificar os insight criativos dos alunos é restritivo, ao ser necessário apresentar 

produções tangíveis, e não considerar as produções criativas intrapsíquicas. O 

construto mini-C, não negligencia o potencial criativo, ajudando assim a proteger 

os alunos, e “salienta a importância no reconhecimento da criatividade inerente nos 
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estudantes e nas suas significações pessoais e interpretações sobre novos 

assuntos” (Kaufman & Beghetto, 2009, p. 4). Assim o mini-C foca-se nos aspetos 

intrapessoais e processais da criatividade (Kaufman & Beghetto, 2009). 

 Após esta apresentação, é relevante comparar este modelo com a 

operacionalização que Barbot (2019, citado por Barbot et al., 2019) forneceu. De 

relance, poderão parecer a mesma coisa, mas enquanto que Barbot foca-se em 

fornecer uma taxonomia para enquadrar as medições de criatividade, Kaufman e 

Beghetto (2009) focam-se na expressão criativa. Ou seja, os tipos de expressão 

criativa que Kaufman e Beghetto apresentam podem-se inserir na taxonomia de 

Barbot, facilitando a generalização e disseminação de resultados. Por exemplo, ao 

queremos avaliar o mini-C, entramos obrigatoriamente nas medições do potencial 

criativo, ao focarmo-nos no processo e não na produção criativa. No Little-C e Pro-

C, estes podem ser incluídos na classificação de performance ou realização, 

dependendo das medições a usar. O Big-C, necessita de ser avaliado através de 

medições de realização, devido ao seu estatuto.  Assim, apesar de terem objetivos 

distintos, conseguimos compreender que existe uma complementaridade entres 

eles.  

 Para além do mini-C fornecer a vantagem de ter em conta os aspetos 

intrapessoais da criatividade, também permite diferenciar um construto usualmente 

associado à criatividade, a imaginação. O mini-C aparenta ser o construto 

intermédio entre estes dois. A imaginação define-se como a representação de 

conteúdos concetuais na ausência de input sensorial (Abraham, 2018; Seligman et 

al., 2016), e é algo comummente relacionado com a criatividade. Apesar disto, 

poucos estudos exploram a distinção ou relação entre estes fenómenos, tendo-se 

encontrado apenas alguns autores a referir a imaginação como essencial para a 

produção criativa (Gotlieb et al., 2019; Seligman et al., 2016). Apesar de a 

imaginação insinuar uma novidade para a pessoa, não necessita de ser original, 

como por exemplo, imaginar se deixamos o nosso forno ligado, ou treinar 

mentalmente o nosso swing de golf. Estes são exemplo de imaginação banal 

(Seligman et al., 2016). Aqui apresenta-se a grande diferença com a criatividade, 

pois um dos fatores que os investigadores concordam ser necessário na definição 

de criatividade é a originalidade (Abraham, 2018), mesmo que seja apenas para a 

própria pessoa.  
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2.3. Relação entre Identidade, História de Vida, Imaginação e Criatividade 

 

 Barbot e Lubart (2012) referem que devido à envolvência da criatividade em 

múltiplos fatores psicológicos, e sendo a adolescência uma “tempestade do 

desenvolvimento” (p.301), pode-se compreender porque é que a criatividade não é 

poupada. Barbot e colaboradores (2016) realizaram uma revisão de estudos 

desenvolvimentais da criatividade em adolescentes, e verificaram que o seu 

desenvolvimento não é linear, sendo descrita através de “peaks, slumps, and 

bumps” (p.34). Esta irregularidade pode-se dever a vários fenómenos específicos 

deste período, tais como, alterações biológicas (e.g. reestruturação 

neuroanatómicas), formação da identidade, e formação de compromissos. O 

próprio contexto social pode influenciar este desenvolvimento, ao exercer um efeito 

inibitório, uma vez que o processo de adaptação a diferentes contextos escolar e 

grupos de pares, com normas já predefinidas, pode levar à supressão da 

capacidade de pensamento divergente-exploratório, necessárias para o processo 

criativo (Barbot & Lubart, 2012).  

 Apesar desta irregularidade desenvolvimental, vários autores referem como 

a criatividade pode ter uma papel essencial na formação da identidade. De acordo 

com Rothenberg (1990), é através do pensamento criativo, que o adolescente 

forma uma identidade coerente e diferenciada. Já Erikson, nos primórdios da sua 

exploração sobre a identidade, antecipou que a criatividade fosse uma componente 

chave na sua teoria, mas sem a explorar, tendo referido que seria relevante no 

quarto e sexto estádio, o da identidade e generatividade, respetivamente (1980, 

como citado por Dollinger & Dollinger, 2017). 

 Barbot e Heuser (2017) referem como a própria definição de criatividade se 

ajusta à identidade, pois a formação desta pode ser vista como um trabalho original, 

dentro de certos domínios. Estes mesmos autores fornecem uma analogia que 

permite compreender como a criatividade e a formação da identidade têm 

subjacente os mesmos processos cognitivos: 

Identity formation may be seen as a creative process per se in which 

adolescents have to explore multiple alternatives about themselves (hence, 

engaging in exploratory divergent-thinking), and then synthesizing at times 

heterogeneous elements (representations, commitments, choices, 
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oppositions) about themselves to finally formulate an integrated “product” 

(engaging convergent-integrative thinking) that is both new (unique and 

differentiated identity) and adapted to the social world (simultaneously be 

“recognize by the other”, social dimension of identity). (p.90) 

 Barbot e Lubart (2012), mencionam a possibilidade de a criatividade 

promover estes processos de pensamento implicados na formação de identidade, 

para além de permitir o desenvolvimento e manutenção de uma representação 

positiva e criativa, e facilitar a autoexpressão em aspetos de interesse em que o 

jovem está envolvido. Por sua vez, também a própria formação da identidade 

coincide com o desenvolvimento de traços de personalidade considerados 

importantes para a criatividade, tais como a abertura de experiências, procura de 

sensações e pensamento divergente (Lounsbury et al., 2007). Esta última 

representa uma componente essencial para o processo criativo. Assim, a 

criatividade poderá ser uma fator com bastante relevância na transformação do self 

que ocorre na adolescência.  

 No atual campo de investigação, Barbot e Heuser (2017) descrevem duas 

perspetivas por onde se pode observar a relação entre a identidade e criatividade. 

A primeira, é a perspetiva sociocognitiva e diferencial, onde há um foco na 

justificação de como dimensões do self podem aumentar a criatividade. A 

criatividade é vista como um resultado. Esta é a perspetiva que está em voga a 

nível das investigações na criatividade. A segunda, é a perspetiva humanística, 

onde o self é visto como resultado, e a criatividade como uma variável 

independente, tendo as pessoas poder sobre esta. Esta perspetiva enfatiza uma 

possível contribuição da criatividade para a formação da identidade em geral (e não 

apenas para a identidade/personalidade criativa, que compõem uma parte). O uso 

da primeira perspetiva vai ao encontro dos estudos que usam as variáveis de 

criatividade, imaginação e inovação, avaliando como outras variáveis predizem 

estas, e não como a criatividade pode predizer certos outcomes (Forgeard & 

Kaufman, 2015). Ao usar a perspetiva humanística, e a criatividade como preditor, 

é necessário ter em atenção o aspeto da criatividade a usar (e.g. pensamento, 

personalidade, potencial, talento), pois tal pode influenciar o tipo de relação e 

resultado obtido (Barbot, 2018). Ao longo desta introdução, e no estudo, vamos ao 

encontro da perspetiva humanista, uma vez que observamos a identidade e a 
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história de vida como uma configuração integrativa onde múltiplos aspetos a podem 

influenciar, incluindo a criatividade. 

 Ao observarmos a relação entre a identidade e criatividade, será então de 

avançar com uma possível relação entre a história de vida/narrativas e a 

criatividade. São vários os autores que mencionam a influência da imaginação na 

construção da história de vida, desde Vigotsky, McAdams, Hermans a Habermas 

(Vieira & Henriques, 2014). A imaginação surge como um elemento fundamental 

para a elaboração destas, como na construção das personagens presentes. Viera 

e Henriques (2014) mencionam como a “imaginação não é aqui algo que se opõe 

à realidade, mas uma ferramenta de interiorização ativa da própria realidade” 

(p.168). Consideramos que ao falar de imaginação desta forma, saímos do domínio 

único da imaginação - de representação do conteúdo - e entramos no domínio da 

criatividade, em específico do mini-C – ao ocorrer uma interpretação significativa. 

Possivelmente o uso do termo imaginação na área da construção narrativa prende-

se com a falta de diferenciação dos termos e definições entre a imaginação e 

criatividade, e ausência de articulação com construtos como o do mini-C, cuja 

definição mais se aproxima do conceito de imaginação. 

 Como a mini-C se refere a um processo interpretativo e transformativo que 

as pessoas fazem, ao filtrarem e interpretarem informação através das seus 

conceitos, histórias pessoais, e experiências passadas (Beghetto & Kaufman, 

2007), observamos que este mesmo processo de interpretação e significação está 

subjacente na construção da história de vida e narrativa – ao ser esta mesma a 

interpretação do individuo das experiencias passadas (McAdams, 2001). Assim, a 

possibilidade de a criatividade influenciar a emergência da coerência nas narrativas 

de vida, apresenta-se como uma hipótese concebível. 

 Até ao momento presente, e tendo em conta a pesquisa realizada, não foram 

encontrados estudos empíricos a explorar a relação entre a criatividade e as 

narrativas de vida. Apenas estudos que usam a narrativa para avaliar a criatividade 

da pessoa, ou seja, usam a narrativa como meio de avaliar e não como um objeto 

de estudo em si mesmo. Com efeito, o presente estudo procura explorar a 

existência de relação entre a criatividade e a qualidade da produção narrativa.  

 Apesar de ao longo da conceção teórica o nosso enquadramento ser a nível 

do mini-C, e a sua relação com as histórias de vida e narrativas, pela pesquisa 

realizada, não existe nenhum instrumento que avalie explicitamente este tipo de 
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expressão criativa. Mas devido à sua relação estrita com as medições do potencial 

criativo, ao se focarem nos processos criativos intrapessoais e do quotidiano, 

iremos usar instrumentos inseridos nesta categoria. Os instrumentos que avaliam 

a criatividade que têm presentes normas para a população portuguesa são 

escassos, e apenas foi encontrado um que se enquadrasse no tipo de medições 

do potencial criativo, a Escala de Personalidade Criativa (Pocinho et al., 2019). Esta 

é uma escala de autorrelato que avalia a avalia a personalidade criativa, servindo 

como proxy para avaliar o potencial criativo e a subjetividade e perceção dos 

indivíduos. Como já referido anteriormente, os instrumentos de autorrelato podem 

ser uma mais valia no estudo do potencial criativo, ao predizerem performances e 

realizações na vida-real (Barbot et al., 2019).   
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3. Estudo Empírico 
 

 

3.1. Método 
 

 Este estudo empírico exploratório insere-se no âmbito de uma investigação 

mista, englobando dados qualitativos - ao ter ocorrido a realização de entrevistas 

para a recolha de narrativas de vida dos adolescentes – e dados quantitativos - 

implementação de um sistema de análise da coerência das narrativas, através de 

uma escala de Likert e utilização de uma questionário de autorresposta para a 

avaliação da personalidade criativa. 

 

 

3.2. Objetivos do Estudo 
  

 A secção anterior expôs como a criatividade poderá promover os processos 

de pensamentos subjacentes à formação de identidade (Barbot & Heuser, 2017; 

Barbot & Lubart, 2012), e de como esta relação pode se generalizar para as história 

de vida e narrativas, ao termos em conta expressões criativas intrapessoais. Ao 

observarmos a criatividade como mini-C, que se refere a um processo de 

interpretação, construção e compreensão pessoal (Kaufman & Beghetto, 2009), 

observarmos que estes são os mesmos processos subjacentes à construção da 

história de vida e narrativas. Até ao momento presente, não existem estudos 

empíricos a explorar a relação entre o self narrativo e a criatividade, apenas a nível 

da formação de identidade. 

 Isto levou a que o objetivo global deste estudo consistisse em analisar a 

relação entre o potencial criativo, avaliado através da personalidade criativa, e a 

coerência da narrativa de vida de adolescentes do ensino secundário (entre os 15 

e os 19 anos de idade). Associados a este objetivo global definiram-se os seguintes 

objetivos específicos: 

1. Descrever os resultados da coerência narrativa e da personalidade 

criativa obtidos pelos adolescentes do ensino secundário e a sai 

distribuição em função do género, idade, escolaridade e ajustamento 

emocional; 
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2. Analisar a existência de uma associação entre as dimensões da 

coerência da narrativa de vida e a personalidade criativa.  

3. Analisar a influência de variáveis sociodemográfica e da criatividade na 

predição da coerência; 

4. Analisar a associação entre a tipicidade do guião cultural de vida 

produzidos pelos adolescentes (Cultural Life Script) e a personalidade 

criativa; 

 

 

3.3. Participantes 
 

 No presente estudo participaram 48 adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 15 e 19 anos de idade (M = 16.60, DP = 1.01), sendo 19 

do sexo masculino (39.6%) e 29 do sexo feminino (60.4%). Todos frequentavam o 

mesmo estabelecimento de ensino público, tendo este sido selecionado por 

conveniência, devido ao contacto prévio do investigador com o estabelecimento, 

que facilitou o acesso a este. 

 Relativamente ao percurso escolar, 11 (22.9%) frequentavam o 10º ano de 

escolaridade, 15 (31.3%) o 11º ano, e 22 (45.8%) o 12º ano. Entre estes 7 (14.6%) 

tinham uma retenção escolar, e 1 (2.1%) tinha duas retenções escolares. A média 

de rendimento escolar entre os participantes é de 15.75 (DP = 1.91). Dezoito 

participantes (37.5%) pertenciam ao curso de Ciências e Tecnologias, sete (14.6%) 

ao curso Ciências Socioeconómicas, 11 (22.9%) ao curso de Línguas e 

Humanidades, e 12 (25%) ao curso de Artes.  

 Relativamente ao curso pretendido frequentar no ensino superior, 26 

(54.2%) estão a considerar múltiplas opções, 11 (22.9%) referem não saber que 

curso pretendem frequentar, e 11 (22.9%) apenas estão interessados numa opção. 

A nível das atividades extracurriculares, cerca de 34 (70.8) participantes 

frequentam atividades extracurriculares. Destes 34, 13 (27.1%) frequentam uma 

atividade, oito (16.7%) frequentam duas, dez (20.8%), frequentam três, e dois 

participantes (4.2%) frequentam quatro atividades extracurriculares. 

 Em relação aos anos de estudo dos pais, verifica-se que relativamente ao 

pai, a média de anos de estudo é 11.80 (DP = 3.62) e, relativamente à mãe, e média 

é 11.87 (DP = 3.33). 
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 A nível de problemas de saúde, 32 (66.7%) referem não ter problemas de 

saúde, e 15 (31.3%) terem. Destes 15, cinco (10.4%) mencionam problemas de 

visão, quatro (8.3%) asma, dois (4.2%) asma, e um para cada destes problemas 

alergias, doença Moyamoya, epilepsia e hiperatividade. A nível de doenças 

crónicas, 44 (91.7%) referem não ter presente um diagnostico de doença crónica, 

e 4 (8.3%) referem terem presente.  

 A nível de diagnósticos de problemas emocionais, 44 (91.7%) mencionam 

não ter e quatro (8.3%) terem presente um diagnóstico. Dois (4.2%) referem ter 

diagnóstico de depressão, e um (2.1%) de depressão e ansiedade. Cerca de sete 

(14.6%) participantes encontram-se em acompanhamento psicológico, e dois 

(4.2%) encontram-se atualmente a fazer medicação psiquiátrica. 

 Através desta leitura, verificamos ser relevante explorar o sexo, a idade, o 

ano de escolaridade, o número de reprovações, e o nível da estudo da mãe. 

 
 

3.4. Instrumentos 
 

 Para a recolha de dados, usaram-se cinco instrumentos, que referimos pela 

ordem da sua aplicação: Entrevista de Elicitação de Narrativas de Vida para 

Adolescentes (Henriques & Gomes, 2019), Ficha de Identificação do Adolescente 

(Gomes & Henriques, 2019), Escala de Personalidade Criativa – Forma Reduzida 

(Pocinho et al., 2019), Questionário Sobre Acontecimentos de uma Autobiografia 

(Henriques & Saraiva, 2013), e Questionário de Autoavaliação para Jovens – YSR 

11-18 (Achenbach et al., 2014). 

 

3.4.1. Entrevista de Elicitação de Narrativas de Vida para Adolescentes 
 O presente guião de entrevista foi concebido por Henriques e Gomes (2019), 

tendo sido adaptado da Entrevista de Elicitação de Narrativas de Vida – Versão 

Adolescentes e Adultos, de Henriques e Gomes (2014), que, por sua vez, constitui 

uma tradução e adaptação da tarefa de recolha de narrativas de vida proposta por 

Habermas e de Silveira (2008). O objetivo deste instrumento é a recolha de uma 

narrativa de vida espontânea por parte dos adolescentes, não ocorrendo questões, 

nem intervenções por parte do entrevistador. O instrumento preparado para este 

estudo, acrescenta fundamentalmente à abordagem inicial, dado que este 
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instrumento constituiu o início do contato individual com o/a adolescente e pretende 

facilitar o seu posicionamento perante a tarefa, que não é de resposta a perguntas 

usuais de conhecimento, nem de opinião, mas sim de recordação e raciocínio 

autobiográficos, carecendo de uma motivação específica para o efeito. 

 Neste sentido, inicialmente foi feita uma apresentação pessoal e do estudo, 

de modo a promover confiança e motivação do participante, e a facilitar que o 

participante regule o seu estado emocional, ao compreender a importância da 

recolha de dados e ao explicitar as dificuldades que poderão sentir, legitimadas 

pela exigência de constituir uma tarefa não usual. O segundo passo consistia numa 

componente de quebra-gelo, englobando questões semiestruturadas, focada no 

participante, com o objetivo de estabelecer uma relação de à vontade e fornecer 

segurança. 

 O terceiro passo é constituído pela tarefa narrativa propriamente dita. 

Inicialmente apresentamos a tarefa narrativa no seu todo, de forma a legitimar a 

sua não-usualidade, possível dificuldade inicial, e posicionar o participante num 

modo exploratório da sua própria história. Após isto, é iniciada a tarefa narrativa, 

pedindo aos jovens para pensarem em sete dos acontecimento mais importantes 

da sua vida, desde do seu nascimento até ao momento presente. Em simultâneo, 

são entregues sete papeis em branco e uma caneta para que escrevam esses 

acontecimentos numa forma de título, sem descrevê-lo. De seguida, é solicitado 

que ordenem os acontecimentos por ordem cronológica, e que entreguem os 

papeís ao investigador. Por fim, é dado a instrução para contarem a história 

completa da sua vida, onde podem referir os acontecimentos mais importantes, as 

maiores mudanças associadas, e como esses acontecimentos foram importantes 

para si e influenciaram o tipo de pessoa que atualmente são. 

 O quarto, e último passo, é a finalização da entrevista, criando uma transição 

do momento da tarefa narrativa para o momento presente, uma vez que o 

envolvimento nas experiências do seu passado, pode ter implicado momentos de 

grande intensidade emocional e lançado o jovem para um espaço de construção, 

distante do contexto escolar do seu dia-a-dia (Apêndice A).  

 

3.4.2. Ficha de Identificação do Adolescente  
 A Ficha de Identificação do Adolescentes foi construída por Gomes e 

Henriques (2019) e tem como objetivo recolher informação pessoal e escolar dos 
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participantes a considerar como variáveis independentes a envolver numa melhor 

compreensão dos resultados. A informação recolhida focou-se nos dados pessoais 

do participantes (e.g. idade, sexo), bem como dados familiares (escolaridade e 

profissão de cada um dos pais), escolares (e.g. ano escolar, curso frequentado, 

rendimento escolar, atividades extracurriculares) e de saúde e desenvolvimento 

(e.g. existência de problemas de saúde, existência de diagnostico de 

psicopatologia, existência de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico) 

(Apêndice B). 

 

3.4.3. Escala de Personalidade Criativa – Forma Reduzida 
 Elaborado por Pocinho e colaboradores (2019), este instrumento de 

autorrelato tem como objetivo a avaliação da personalidade criativa, estando 

adaptado à população portuguesa. É constituído por onze itens, cada um 

remetendo para uma afirmação relativa a características da personalidade criativa, 

sob a forma de escala de Likert de cinco valores, onde 1 corresponde a “Discordo 

Totalmente” e 5 a “Concordo Totalmente”. A análise é realizada através do 

somatório dos onze itens. De acordo com o estudo dos autores, a escala apresenta 

uma consistência interna elevada (a = .88), e é unidimensional, associado à 

subescala Estilo Inconformista Transformador da Escala de Estilos de Pensar e 

Criar de Weschler. A utilização deste instrumentos foi autorizada e fornecida pelos 

autores. 

 

3.4.4. Questionário sobre Acontecimentos de uma Autobiografia 
 O presente questionário foi elaborado por Rubin e colaboradores (2009), 

traduzido e adaptado à população portuguesa por Henriques e Saraiva (2013). O 

objetivo deste instrumento é analisar o modo como a pessoa identifica o que será 

um percurso de vida típico da sua cultura. Trata-se de conhecer quais são os sete 

acontecimentos que a pessoa destaca como principais e comuns à vida de uma 

pessoa desde o nascimento até à morte. Os resultados obtidos a esta tarefa 

conduzirão à identificação de uma autobiografia tipo, tornando-se possível com 

base nessa tendência central, calcular um indicador individual de tipicidade, que 

reflete o quanto a representação da pessoa sobre o que é a autobiografia esperada 

na sua cultura se aproxima da perspetiva das pessoas da sua cultura. Neste estudo 

é usado o cálculo da tipicidade dos life scripts de cada participante, utilizando o 
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índice de Life Script Tipicality proposto por Habermas (Saraiva et al., 2020) - tendo 

por base as Normas Portuguesas do Guião Cultural de Vida. Neste instrumento é 

pedido para os participantes imaginarem uma pessoa do seu própria género e 

cultura, e descreverem os sete acontecimentos mais importantes que acham que 

ocorrem à criança ao longo da sua vida, desde do seu nascimento até à sua morte.  

 

3.4.5. Questionário de Autoavaliação para Jovens (YSR 11-18), do 
ASEBA 

 O instrumento faz parte Sistema De Avaliação Empiricamente Validado de 

Achenbach (ASEBA), destinado à avaliação do bem-estar e adaptação, de acordo 

com o relato de problemas e competências através da informação fornecida pelo 

jovem. Tem como foco jovens entre os 11 e 18 anos de idade. É constituído por 

uma componente de descrição de comportamentos (problema e atitudes), 

constituída por 112 itens, e outra para descrição de competências em atividades 

sociais. A primeira componente permite a obtenção de oitos escalas de avaliação: 

ansiedade/depressão, isolamento/depressão, queixas somáticas, problemas 

sociais, problemas de pensamento, problemas de atenção, comportamento 

delinquente, e comportamento agressivo. Estas escalas permitem a obtenção de 

um perfil de internalização e externalização, assim como um score total de 

problemas. Os resultados obtidos são observados consoante os valores de corte 

diferenciados em níveis normativos, borderline ou clínicos, aferidos para a 

população portuguesa (Achenbach et al., 2014). 

 

 

3.5. Procedimentos 
 

3.5.1. Procedimentos de Produção de Dados 
 Para a obtenção de participantes foi contactada uma escola secundária 

pública, na qual o investigador tinha sido aluno e com a qual mantinha contato, 

tendo ocorrido uma reunião com o diretor da mesma, onde foi explicitado o objetivo 

do estudo e as características da população em estudo. Nesse momento foi 

entregue o pedido de consentimento escrito de colaboração por parte da instituição 

(Apêndice C). Para a apresentação do estudo aos alunos e solicitação da sua 

participação, o diretor forneceu autorização ao investigador para ir a múltiplas 
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turma, e, em específico, um clube extracurricular focado em questões de política 

europeia (Clube Europeu). Nesta visitas, eram apresentadas as linhas gerais do 

presente estudo, os procedimentos de recolha de dados e respetivos momentos, e 

realizado um esclarecimento de dúvidas existentes. Após esta apresentação, era 

entregue aos alunos interessados uma declaração de consentimento informado 

para os encarregados de educação, para assinarem caso concordassem com a 

participação (Apêndice D).  

 Após confirmação e recolha deste consentimento, iniciava-se a aplicação 

dos instrumentos. Esta ocorreu em dois momentos. Primeiro ocorreu a recolha da 

narrativa de vida, usando a Entrevista de Elicitação de Narrativa de Vida para 

Adolescentes (Henriques & Gomes, 2019). A aplicação da entrevista era feita pelo 

investigador, a cada participante individualmente, ocorrendo num espaço privado e 

tranquilo – usualmente utilizado pelo Serviço de Psicologia e Orientação - dentro 

do recinto escolar. A entrevista teve uma duração entre 30 minutos a 60 minutos. 

A entrevista decorreu depois do preenchimento do consentimento informado para 

o estudantes (Apêndice E), em que era salientado o pedido da autorização da 

gravação da entrevista e a garantia de confidencialidade relativamente, e era 

realizada uma breve apresentação e contextualização do estudo, com 

esclarecimento de dúvidas se necessário.  

 O segundo momento de aplicação dos instrumentos, ocorreu numa data 

posterior, tendo o protocolo constituído por quatro questionários, ordenados do 

seguinte modo: (1) a Ficha de Identificação do Adolescentes; (2) a Escala de 

personalidade Criativa – Forma Reduzida; (3) Questionário sobre acontecimentos 

de uma Autobiografia; (4) YSR. Os questionários foram entregues por esta ordem 

e foi pedido a cada aluno que respondesse respeitando essa ordenação. A recolha 

destes dados foi realizada em grande grupo, em três datas acordadas, num 

auditório, fornecendo assim espaço e sentimento de privacidade a cada 

participante. A duração da aplicação variou entre 30 e 45 minutos.  

 

3.5.2. Procedimentos de Análise de Dados 
 A análise de dados pode ser descrita através de quatro etapas realizadas 

pelo investigador do estudo. Numa primeira etapa, procedeu-se à transcrição das 

48 narrativas de vida obtidas. A segunda etapa consistiu na análise das mesmas. 

Para tal, usou-se o manual de cotação de Habermas e Diel (2005), Three Rating 
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Scales for Global Temporal, Causal-Motivacional, and Thematic Coherence in Life 

Narratives, traduzido e adaptado para a população portuguesa por Saraiva (2015, 

2017). A coerência narrativa é avaliada através de uma escala de Likert de 7 

pontos, relativamente a três dimensões: Orientação Temporal, Consequencialidade 

Desenvolvimental, e Coerência Temática. A análise da coerência narrativa implicou 

uma formação específica para o efeito e treino de cotação, a qual consistiu em 28 

narrativas, num total de aproximadamente 40 horas, assegurada pela orientadora 

e um investigador especialista no manual e responsável pela sua adaptação. Após 

o treino, deu-se início à fase de cotação das narrativas de vida do presente estudo, 

realizado por dois investigadores. Foram cotadas pelos dois juízes 21 narrativas, 

tendo estes obtido um acordo com o Alpha de Cronbach de aproximadamente 0.70, 

e as restantes narrativas foram codificadas apenas pelo investigador deste estudo. 

Perante as divergências de cotações, foi obtido por consenso o valor final a atribuir 

á narrativa. Foi calculado o score total da coerência para cálculos estatísticos. 

 A terceira etapa consistiu na análise dos Questionários sobre 

Acontecimentos de uma Autobiografia. Para esta análise foi utilizado o índice de 

Life Script Tipicality, calculado por Habermas, a partir do estudo das Normas 

Portuguesas do Guião Cultural de Vida. Foi necessário codificar os sete 

acontecimentos indicados por cada participante, de acordo com a lista de 85 

categorias pré-estabelecidas. Em múltiplos casos, os acontecimentos descritos 

incluíam dois acontecimentos autónomos entre si. Na ocorrência disto, seguiu-se 

uma regra de categorizar o primeira descrito. Caso um desses acontecimentos não 

correspondesse a nenhuma categoria, procedeu-se à classificação do outro 

acontecimento. 

 Por último, a quarta etapa consistiu na construção da base de dados, no 

programa IBM SPSS Statistics 26, o qual foi utilizado para as análises estatísticas. 

Na base de dados foram colocados os dados de identificação de cada participante, 

os códigos dos sete acontecimentos do life script, os resultados de cada item da 

Escala de Personalidade Criativa e do seu total, e os resultados dos totais globais 

e das subescalas do YSR. 

 Relativamente aos life scripts, foi utilizada uma Sintaxe pré-escrita, que 

permitiu fornecer um valor por participante relativo à sua tipicidade do conjunto de 

categorias referido. Com o YSR, foi necessário proceder à substituição dos missing 

values, de onze participantes, em treze itens, na componente dos comportamentos 
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problema, para o consequente somatório dos itens e obtenção das escalas. Estes 

valores omissos nunca ultrapassaram os oito valores por participantes, sendo esta 

uma condição para exclusão dos resultados.  

 Finalmente, na quarta etapa, procedeu-se à realização de múltiplas análises 

estatísticas apresentadas a seguir: teste de Kolmogorov-Smirnov, correlações de 

Pearson, ANOVA para medidas repetidas, teste t de Student para amostras 

independentes, e regressão linear múltipla.  
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4. Resultados 
 

  

 Considerando os objetivos deste estudo, pretendemos conhecer os 

resultados da coerência da narrativa de vida, da tipicidade do guião cultural de vida 

(Cultural Life Script), da personalidade criativa, e a relação entre estes. Assim, 

nesta secção, os resultados obtidos serão organizados de acordo com os objetivos 

expostos, apresentando três secções: 

1. Análise da coerência da narrativa de vida e sua descrição em funções das 

variáveis descritivas dos participantes; 

2. Análise da personalidade criativa e a sua descrição em função das variáveis 

descritivas dos participantes; 

3. Análise da relação entre a personalidade criativa e coerência das narrativas 

de vida, e a tipicidade do guião cultural de vida.  

 Previamente, foram realizados testes Kolmogorov-Smirnov para averiguar 

se as variáveis apresentavam uma distribuição normal. Verificou-se que apenas o 

total da escala de personalidade criativa e a tipicidade do guião cultural de vida 

cumpriam com os requisitos de uma distribuição normal, com as dimensões de 

coerência narrativa a não cumprirem os pressupostos. Apesar disto, ao longo dos 

resultados, serão usadas estatísticas paramétricas, visto que a maioria das 

técnicas para verificar as diferenças de grupos é razoavelmente tolerante às 

violações da suposição da normalidade, e, uma vez que a amostra é superior a 30, 

a violação da suposição não aparenta ser problemática (Field, 2005). Acresce ainda 

informar que foram também realizadas as respetivas análises não paramétricas e 

os resultados obtidos foram equivalentes em termos de significância, pelo que se 

optou pela apresentação das estatísticas paramétricas, com vista às variáveis da 

coerência e da criatividade com o mesmo estatuto. 

 

  

4.1.  Análise da Coerência da Narrativa de Vida 
 

 A coerência das narrativas de vida foi avaliada, como já referido, através do 

manual por proposto por Habermas e colaboradores (2005), que diferencia três 

dimensões de coerência: orientação temporal, consequencialidade 
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desenvolvimental e coerência temática. Na Tabela 1 encontram-se os resultados 

descritivos obtidos em cada uma das três dimensões. 

Tabela 1 
Dados descritivos relativos às dimensões da coerência das narrativas de vida, variando 

a escala entre 1 e 7 

 Dimensões de Coerência da Narrativa de Vida n M DP Min Max 

Orientação Temporal 48 4.65 0.98 2 6 

Consequencialidade Desenvolvimental  48 4.21 0.99 3 6 

Coerência Temática 48 3.44 1.03 2 6 

 

 Observa-se que há uma sequência de valores decrescentes, iniciando-se na 

orientação temporal, passando para a consequencialidade desenvolvimental até à 

coerência temática.  

 Para verificar se as diferenças de médias entre as três dimensões de 

coerência são significativas, aplicou-se uma ANOVA de medidas repetidas. A 

ANOVA de medidas repetidas, com correção de Huynh-Feldt, determinou que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre as dimensão de coerência 

narrativa (F(1.82, 85.60) = 30.85, p < 0.001). Testes post hoc, usando a correção 

Bonferroni, revelaram que a orientação temporal (M = 4.65, DP = 0.98) apresenta 

uma média significativamente superior à consequencialidade desenvolvimental (M 

= 4.21, DP = 0.99, p = .037) e à média da coerência temática (M = 3.44, DP = 1.03, 

p < .001). A consequencialidade desenvolvimental também apresenta uma média 

com uma superioridade estatisticamente significativa em relação à coerência 

temática (p < .001). 

 Com vista a analisar a distribuição dos resultados obtidos nas dimensões de 

coerência narrativa em função das variáveis sociodemográficas, escolares e de 

bem-estar emocional dos adolescentes, foram selecionadas as variáveis que 

melhor caracterizavam os participantes. Neste caso, sexo, idade, ano de 

escolaridade, número de repetições, nível de estudo da mãe e scores globais do 

YSR (internalização, externalização, total, competências a nível de atividade, 

competências a nível social).  

 Começou por se comparar os resultados em função do sexo, para o que se 

aplicou-se o teste t de Student para amostras independentes. Os resultados 



 25 

mostram que não há diferenças estatisticamente significativamente entre o sexo 

masculino e feminino em nenhuma das dimensões da coerência (orientação 

temporal, t(46) = 0.22, p = .829; consequencialidade desenvolvimental, t(30.33) = 

0.01, p = .991; coerência temática, t(46) = 1.88, p = .054). 

 Para explorar a associação dos resultados da coerência com as restantes 

variáveis descritivas foram aplicadas correlações de Pearson. Verificou-se que a 

orientação temporal apresentou apenas uma correlação significativa positiva baixa 

com o perfil de competências sociais (r = .30, p = .044). Já a consequencialidade 

desenvolvimental apresentou uma correlação significativa positiva baixa com a 

idade (r = .32, p = .026) e com o ano de escolaridade (r = .37, p = .010). Por último, 

a coerência temática apresentou uma correlação significativa positiva baixa com a 

idade (r = .34, p = .020) e positiva moderada com o número de reprovações (r = 

.42, p = .003) (Bryman & Cramer, 2005).  

  

 

4.2.  Análise da Escala de Personalidade Criativa 
 

 Relativamente à Escala de Personalidade Criativa – Forma Reduzida 

(Pocinho et al., 2019), cujo resultado corresponde ao somatório dos 11 itens, 

variando entre 11 e 55, verifica-se que o score total dos 47 participantes apresenta 

uma média de 46.17 (DP = 3.99, Min = 37, Max = 55). Na Tabela 2 podemos 

encontrar os dados descritivos tendo em conta os itens do instrumento.  

 A nível da consistência interna apresentou um Alpha de Cronbach de .71, 

indicativo de uma consistência interna boa (Field, 2005). Como já mencionado, 

através do teste Kolmogorov-Smirnov, verificou-se que score total da escala seguia 

uma distribuição normal (D(47) = .10, p = .20). 

 Com o objetivo de analisar a variação dos resultados em função de variáveis 

descritivas dos participantes, foi utilizado o teste t de Student para amostras 

independentes para comparar as médias obtidas por rapazes e raparigas e 

correlações de Pearson para as restantes variáveis. 
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Tabela 2 
Dados descritivos relativos aos itens da Escala de Personalidade Criativa 

Itens  M DP Min Max 

1. Aprecio novas ideias 4.72 0.45 4 5 

2. Gosto de questionar e dar sugestões. 4.32 0.76 2 5 

3.Tenho abertura para receber novas ideias. 4.57 0.58 3 5 

4. Descubro problemas no meio envolvente e ocorrem-me 

ideias para a sua resolução. 4.02 0.74 2 5 

5. Quando falho, não desisto e continuo a tentar novas 

soluções. 4.00 0.67 3 5 

6. Agrada-me resolver problemas de forma não habitual. 3.85 0.96 1 5 

7. Aprecio atividades que possibilitem ter muitas ideias. 4.43 0.62 3 5 

8. Adoro aperfeiçoar as minhas ideais até que fiquem bem 

definidas. 4.40 0.71 3 5 

9.Apesar de errar, creio e prezo o valor das minhas ações. 3.94 0.74 3 5 

10. Consigo encontrar várias soluções para o mesmo 

problema. 3.79 0.66 3 5 

11. Tenho facilidade em encontrar a beleza das coisas. 4.13 0.92 2 5 

  

 A comparação das médias de criatividade em função do sexo mostrou que 

as diferenças não são estatisticamente significativas (t(45) = -1.29, p = .20). 

 Na análise da existência de associação entre os resultados na personalidade 

criativa e a idade, o ano de escolaridade, o número de reprovações, o nível de 

estudo da mãe, e os scores globais do YSR, verificou-se a ausência de correlações 

estatisticamente significativa. 

 

 

4.3. Análise da Relação da Criatividade com a Coerência Narrativa e a 
Tipicidade do Guião Cultural da Vida. 

 

 A questão central desta investigação consiste na exploração da existência 

de uma associação significativa entre a coerência das narrativas de vida e a 

criatividade. Para tal efetuaram-se correlações de Pearson, cujos resultados 

figuram na Tabela 3, apresentada a seguir.  
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Tabela 3 
Correlações (r) entre dimensões da coerência da narrativa e total da Escala de 

Personalidade Criativa 
 

 Variáveis n 1 2 3 4 

1. Orientação Temporal 48 - 
   

2. Consequencialidade Desenvolvimental 48 .30* - 
  

3. Coerência Temática 48 .31* .64** - 
 

4. Total da Escala de Personalidade Criativa 47 .05 .48** .22 -  

* Os valores de p com significância estatística encontram-se a negrito.  

*p < .05; **p < .01. 

 

 A leitura da tabela permite verificar que o total obtido na escala da 

personalidade criativa apresenta uma correlação positiva altamente significativa 

com a consequencialidade desenvolvimental (r = .48, p = .001). Esta correlação 

positiva é moderada, e indica que quanto mais elevado for o valor total de 

personalidade criativa, mais elevado será a capacidade de o adolescente 

estabelecer ligações entre o self e as experiências pessoais. Tendo em vista a 

nossa conceção teórica, esta associação apresenta-se compreensível e atraente 

sugerir o possível efeito do potencial criativo nas dimensões da coerência narrativa.  

 No quadro das correlações, destacaram-se também como significativas as 

da consequencialidade desenvolvimental com a orientação temporal (r = .30, p = 

.04), e com a coerência temática (r = .64, p < .001), ambas correlações positivas 

moderadas. 

 Com vista a uma descrição mais detalhada da associação entre as 

coerências das narrativas de vida e a personalidade criativa foi analisada a 

correlação com cada um dos itens que compõem a escala. Tal como anteriormente 

verificado para o total da escala, a orientação temporal e coerência temática não 

apresentam correlações significativas com nenhum dos itens da escala. A 

consequencialidade desenvolvimental apresenta correlações positivas 

significativas com os itens “Gosto de questionar e dar sugestões” (r = .35, p = .019), 

“Descubro problemas no meio envolvente e ocorrem-me ideias para a sua 

resolução” (r  = .39, p = .016), e “Adoro aperfeiçoar as minha ideias até que fiquem 

bem definidas” (r = .56, p < .001).  Nos dois primeiros itens as correlações são 

baixas, mas no terceiro é moderada.  
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 No sentido de aprofundar o conhecimento dos resultados quanto às variáveis 

da consequencialidade desenvolvimental e total da personalidade criativa, fomos 

verificar se a médias da criatividade seria significativamente diferente entre os 

participantes cujas narrativas apresentavam níveis de coerência contrastantes. 

Para o efeito, selecionaram-se dois grupos com resultados de consequencialidade 

desenvolvimental correspondentes a valores extremos: (a) um grupo 

correspondente aos participantes cujas narrativas apresentaram um nível de 

coerência abaixo do ponto médio da escala (abaixo de 4); (b) outro com 

participantes cuja coerência apresentou resultados acima do ponto médio da 

escala, ou seja, valores acima de 4. Obtiveram-se assim dois grupo com 14 e 19 

participantes cada um, respetivamente. Procurou-se então analisar se a média da 

personalidade criativa era significativamente diferente nestes grupos, através da 

utilização do teste t de Student para amostras independentes. Os resultados 

revelaram uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos (t(31) = -

3.82, p = .001), indicando que os adolescentes com um valor mais elevado de 

consequencialidade desenvolvimental apresentaram um nível de criatividade mais 

elevado do que os adolescentes com coerência abaixo do ponto médio da escala. 

 Face às correlações encontradas entre a coerência expressa pela 

consequencialidade desenvolvimental, considerou-se a pertinência de analisar em 

que medida as variáveis da idade e da personalidade criativa poderiam explicar a 

variância dos resultados da coerência da narrativa de vida. Assim, foi realizada uma 

regressão linear múltipla para averiguar em que medida a personalidade criativa e 

a idade predizem a consequencialidade desenvolvimental. Prévio à aplicação da 

regressão, foram verificados os pressupostos necessários de multicolineriedade, 

normalidade de distribuição, linearidade, homoscedasticidade e independência dos 

erros, cujo cumprimento permitiu então proceder à respetiva análise estatística 

(Field, 2005). 

 Os resultados da regressão linear múltipla indicaram que ocorreu um efeito 

significativo, ∆R2 = .26, F(2, 44) = 9.19, p < .001, indicando que a personalidade 

criativa e a idade contribuem de forma estatisticamente significativa para a previsão 

da consequencialidade desenvolvimental. Os preditores individuais foram 

examinados mais profundamente e constam na Tabela 4.  
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Tabela 4 
Coeficientes de Regressão da Idade e Criatividade sobre a 
Consequencialidade Desenvolvimental 
Variáveis B SE B β 
Constante -5.18 2.39  
Idade .26 .13 .26* 
Total da Escala de Personalidade Criativa .11 .03 .44** 
*p < .05; **p < .01. 

 

 A leitura da tabela indica que tanto a idade, como o total da escala de 

personalidade criativa foram preditores significativos no modelo. Apesar disto, é 

relevante observar, através dos valores β, que a personalidade criativa providencia 

uma contribuição mais forte do que a idade para explicar a consequencialidade 

desenvolvimental. Estes resultados vêm mostrar que a criatividade tem influência 

na coerência, com um impacto superior à idade numa faixa etária homogênea. 

 Tendo já explorado a relação entre a personalidade criativa, e as três 

dimensões da coerência da narrativa de vida, faltava agora analisar a associação 

da criatividade com a coerência cultural, quarto objetivo deste estudo. Ao contrário 

das restantes, a aquisição deste tipo de coerência não decorre das experiências 

pessoais, sendo analisada através do guião cultural de vida produzidos pelos 

adolescentes.  

 Para o efeito, começou por se calcular o índice de tipicidade do guião cultural 

de vida produzido pelos participantes. O índice de tipicidade corresponde ao quanto 

a seleção dos sete acontecimentos típicos da vida de uma pessoa, realizada por 

cada participante, se aproxima do perfil de acontecimentos centrais identificados 

pela norma da população adulta portuguesa. Os resultados obtidos variaram entre 

um mínimo de 1.64 e máximo de 40.95, sendo a média de 21.71 (DP = 10.49). De 

seguida apurou-se, através do teste Kolmogorov-Smirnov, que o índice de 

tipicidade cumpria com o pressuposto de normalidade (D(47) = .097, p = .20). 

 Estes resultados são próximos dos obtidos pelos adolescentes portugueses 

do estudo de Sobral em 2014 (M = 23.79, DP = 11.29), e significativamente 

inferiores à média de tipicidade dos adultos em relação ao valores normativos (M = 

30.15, DP = 9.95; t(47) = -5.58, p < .001). 

 De seguida foram realizadas correlações de Pearson para averiguar a 

existência de uma correlação entre o índice de tipicidade do guião cultural de vida 
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e o total da personalidade criativa. Também exploramos com é que a tipicidade se 

relacionava com as restantes dimensões de coerência narrativa. Verificamos que 

não emergiram correlações significativa entre a tipicidade e as variáveis de 

coerência e criatividade: orientação temporal (r = .06, p = .67), consequencialidade 

desenvolvimental (r = -.10, p = .48), coerência temática (r = -.19, p = .18), e total da 

escala de personalidade criativa (r = .04, p = .80).   
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5. Discussão 
 

 

 Ao longo do presente estudo, fomos perspetivando em que medida a 

criatividade poderia influenciar a construção do self narrativo. Pressupostos 

teóricos indicam que a criatividade integrará os processos cognitivos subjacentes 

à formação de identidade, podendo esta última ser vista como um processo criativo 

(Barbot & Heuser, 2017). Consideramos que o construto da criatividade mini-C faz 

a ligação entre a criatividade e a narrativa, ao ter subjacente o processo de 

significação como as narrativas. Contudo, a existência destas ligações, é apenas 

hipotética, pois não se encontraram estudos empíricos, tanto quando nos foi 

possível pesquisar, que explorem a relação entre a coerência narrativa e a 

criatividade. O presente estudo surge então neste espaço, explorando a existência 

de uma relação entre a criatividade e a qualidade da produção narrativa. 

 O nosso objetivo central consistiu em analisar a relação entre a coerência 

da narrativa de vida de adolescentes e o seu potencial criativo, via personalidade 

criativa. Associado a este objetivo, pretendemos também conhecer os resultados 

da coerência narrativa e personalidade criativa, em função de variáveis de 

caraterização pessoal, e explorar a existência de relação entre a personalidade 

criativa e a tipicidade do guião cultural de vida referido pelos adolescentes. A 

discussão dos resultados seguirá a ordem pela qual os mesmo foram 

apresentados, iniciando-se assim pela coerência da narrativa de vida, depois a 

criatividade e, finalmente, o cruzamento entre ambas as variáveis. 

 Ao nível da coerência das narrativas de vida, verificamos que existem 

diferenças significativas entre as suas três dimensões, de acordo com a seguinte 

sequência decresceste dos valores da média da orientação temporal, seguida da 

consequencialidade desenvolvimental e da coerência temática. Estes resultados 

estão em linha com o supracitado no enquadramento teórico, podendo ser 

interpretados à luz da teoria do desenvolvimento das narrativas de vida proposta 

por Habermas.  Os estudos de Habermas e Silveira (2008) mostram que o 

desenvolvimento das dimensões da coerência ocorre de forma progressiva, através 

das seguintes faixas etárias: entre os 8 e 12 anos emerge a orientação temporal; 

entre os 12 e 16 anos a consequencialidade; entre os 16 e 20 anos a coerência 

temática.  
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 Sendo a amostra do presente estudo composta maioritariamente por 

adolescentes entre os 15 e 17 anos, será então um período onde já terá havido um 

bom desenvolvimento da orientação temporal, daí ser a que tem média mais 

elevada; a consequencialidade estará a desenvolver-se e a iniciar a coerência 

temática, que surge realmente com valores mais baixos. Encontrando-se os 

participantes deste estudo numa idade intermédia destas faixas etárias, seria então 

de esperar que ocorressem diferenças entre as três dimensões de coerência, uma 

vez que não se encontram ainda numa faixa etária em que já estejam todas 

igualmente desenvolvidas. 

 Em linha com estes resultados também se verificou que a 

consequencialidade desenvolvimental e coerência temática apresentaram uma 

correlação positiva com a idade, o mesmo não acontecendo com a orientação 

temporal, o que parece exatamente refletir o esperado para a faixa etária dos 

participantes. A idade dos participantes sugere que, na sua maioria, o 

desenvolvimento da orientação temporal está concluído, apresentando-se em 

desenvolvimento a consequencialidade desenvolvimento e a coerência temática. 

 Já a nível da distribuição dos resultados da coerência em função do género 

não foram encontradas diferenças significativas em nenhuma das dimensões, o 

que é contrário ao referido na literatura. No estudo de Habermas e Silveira (2008) 

foram obtidas diferenças ao nível do género em todas as dimensões de coerência. 

Uma possível justificação para esta diferença de resultados entre os estudos, é a 

idade considerada em cada caso. Enquanto que o estudo de Habermas e Silveira 

(2008) abrange crianças e adolescentes, entre os 8 e os 20 anos de idade, no 

presente estudo a faixa etária é restrita a adolescentes entre os 15 e os 18/19 anos 

de idade, podendo assim não captar as diferenças de sexo, deixando em aberta a 

possibilidade desta diferença não surgir em todas as idades. Fará também sentido 

não excluir a hipótese de se tratar de diferenças culturais, pois, num estudo de 

(Felgueiras, 2017), apenas foram encontradas diferenças significativas de género 

a nível da orientação temporal. Estes resultados já aparecem mais consonantes 

com os resultados obtidos. Qualquer destas hipóteses interpretativas, seja a nível 

de idade ou diferenças culturais, teriam que ser investigadas para se obter um 

conhecimento conclusivo.  

 Relativamente ao bem-estar emocional dos adolescentes, verificou-se uma 

ausência de associação com as dimensões da coerência das narrativas de vida. 
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Este resultado não parece reforçar a associação encontrada por Baerger e 

McAdams (1999), que verificaram que o bem-estar emocional está relacionado com 

a habilidade do individuo criar e manter uma narrativa coesa. Contudo, esta 

discrepância de resultados não é surpreendente uma vez que a maioria dos 

participantes deste estudo se situa no nível normal em relação à escala de 

problemas do YSR, evidenciando-se pouca variação na distribuição dos resultados. 

 Ao nível da personalidade criativa, e apesar da escala ter sido validada numa 

amostra diversificada, entre as idades de 10 e 70 anos, sem terem sido indicados 

valores específicos para a adolescência, observa-se que a média obtida neste 

estudo parece próxima da média existente para a população geral (M = 46.17, DP 

= 3.99, M = 44.32, DP = 6.14, respetivamente). Infelizmente, no estudo de Garcês 

e colaboradores (2015) sobre o questionário, não são apresentados dados da 

distribuição da criatividade de acordo com variáveis sociodemográficas e escolares, 

o que não permite enquadrar os resultados obtidos a este respeito. Com efeito, 

procuraremos de seguida interpretar os resultados obtidos, com base na literatura 

da criatividade.  

 Relativamente à idade, a ausência de uma correlação significativa com a 

criatividade, poderá prender-se com o desenvolvimento irregular da criatividade na 

adolescência (Barbot & Lubart, 2012; Barbot et al., 2016). Quanto ao género, os 

estudos empíricos analisados não exploram esta variável, apenas apresentando a 

hipótese de que os estereótipos internalizados relacionados com género possam 

afetar a expressão das características de personalidade ligadas à criatividade 

(Barbot et al., 2016), o que não parece confirmado pela inexistência de diferenças 

obtida neste estudo.  

 A ausência de associação entre a escala e o bem-estar emocional dos 

adolescentes parece ir contra o que é referido na literatura. A criatividade aparenta 

ser uma competência chave para um sentimento de bem-estar psicológico e 

promoção da saúde mental (Cropley, 1990; Garcês et al., 2013). Para além de 

facilitar a superação de sentimentos de ansiedade e stress associado às tarefas 

desenvolvimentais normativas da adolescência, através da sua influência na 

autoexpressão – facilita a expressão de pensamentos, ideias, sentimentos e 

emoções - permitindo um coping adaptativo (Barbot & Heuser, 2017). Entretanto, o 

que poderá explicar os resultados obtidos é a falta de variabilidade na escala de 
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ajustamento e bem-estar emocional, o YSR, em que os valores apontam para uma 

grande homogeneidade e situada no nível normativo. 

A nível da relação entre a personalidade criativa e a coerência narrativa, os 

resultados apontam para uma correlação positiva significativa entre a 

personalidade criativa e a coerência da narrativa de vida dos adolescentes, na 

dimensão da consequencialidade desenvolvimental. Verificou-se especificamente 

que os adolescentes cujas narrativas tinham uma coerência extremadamente baixa 

ou alta, apresentavam diferenças significativas no valor obtido na escala da 

criatividade. Finalmente, apurou-se que a variável da personalidade criativa explica 

44% da variância da coerência na dimensão da consequencialidade 

desenvolvimental, ou seja, a personalidade criativa teve um impacto positivo 

significativo na consequencialidade desenvolvimental, mas não nas restantes 

dimensões da coerência. Em parte, tal pode ser explicado pelos mecanismos 

subjacentes a cada dimensão de coerência narrativa.  

 Habermas e Bluck (2000) referem que são a consequencialidade 

desenvolvimental e a coerência temática que apresentam a interpretação 

idiossincrática do indivíduo, enquanto que a coerência temporal fornece uma 

sequência ordenada de eventos significativos como uma base para a construção 

da narrativa de vida. Esta distinção entre as dimensões pode traduzir-se na relação 

com a criatividade, uma vez que, os processos subjacentes de interpretação e 

construção pessoal da criatividade iriam ter impacto na consequencialidade 

desenvolvimental e coerência temática, ao potenciar os processos de interpretação 

e significação do adolescente.  

 Apesar disto, os resultados não demonstraram uma associação entre a 

coerência temática e a personalidade criativa. Esta ausência pode dever-se a dois 

aspetos. Primeiro, dada a faixa etária deste estudo, a coerência temática encontra-

se ainda no início do desenvolvimento. Em segundo lugar, como foi usado um 

instrumento que explora apenas a personalidade criativa, levou a que não fosse 

possível uma avaliação holística do processo, limitando a visibilidade de uma                                                                                                                           

eventual relação entre a criatividade e a coerência temática. A coerência temática 

refere-se à habilidade de reconhecer e combinar múltiplas fontes de informação 

(Habermas & Bluck, 2000) e a este processo de reconhecimento e combinação 

podemos associar os processos de pensamento divergente-exploratório e 

convergente-integrativo, caracterizadores do processo criativo. Entretanto, a 
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avaliação destes processos requer a utilização de medidas de avaliação 

especificas, tais como o Evaluation of Potencial of Creativity de Lubart et al. (2013). 

Será relevante usar este instrumento em estudos futuros, uma vez que permite uma 

avaliação aprofundada dos processos de pensamento caracterizadores da 

criatividade.   

 Consideramos que a associação encontrada entre a consequencialidade 

desenvolvimental e a criatividade é altamente relevante. Ou seja, a 

consequencialidade desenvolvimental foca-se nas ligações explicitas que o 

adolescente faz entre a experiência pessoal e o self, ocorrendo um processo ativo 

de compreensão e interpretação, onde antecipamos que o mini-C atue diretamente.  

 Apesar da escala de personalidade criativa ser unidimensional e estar 

associada à subescala Estilo Inconformista Transformador da Escala de Estilos de 

Pensar e Criar de Weschler (Garcês et al., 2015), verificamos que os itens 

correlacionados com a consequencialidade desenvolvimental (“Gosto de 

questionar e dar sugestões”, “Descubro problemas no meio envolvente e ocorrem-

me ideias para a sua resolução”, “Adoro aperfeiçoar as minha ideias até que fiquem 

bem definidas”) têm subjacente o processo criativo de uso do pensamento 

divergente-exploratório (“questionar”, “descubro problemas”), e pensamento 

convergente-integrativo (“dar sugestões”, “ocorrem-me ideias para a sua 

resolução”, “aperfeiçoar as minha ideias”). 

 Quanto à exploração do impacto da personalidade criativa na 

consequencialidade desenvolvimental, através dos resultados da regressão linear 

múltipla, apuramos que a personalidade criativa e a idade influenciam diretamente 

esta coerência, explicando cerca de 26.3% da variação. Tal, vai ao encontro de um 

estudo realizado por Berman e colaboradores (2001), no qual verificaram que a 

criatividade explicava 16% da variação da exploração de identidade.  

 Para além disto, os resultados demonstraram que a personalidade criativa 

apresentou uma contribuição superior à idade na explicação do desenvolvimento 

da consequencialidade desenvolvimental. Naturalmente que isto se poderá prender 

com o facto de o espetro de idades em estudos ser reduzido, pelo que uma 

interpretação deste dado carece absolutamente de um alargamento da faixa etária. 

Mas também é necessário ver que, mesmo perante uma amostra que se encontra 

num período desenvolvimental caracterizado uma evolução irregular da 
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criatividade, esta apresentou na mesma um efeito na consequencialidade 

desenvolvimental. 

 Por último, a nível da relação entre a criatividade e a tipicidade do guião 

cultural de vida, verificamos que não ocorreu nenhuma associação entre estas 

variáveis. Considerando que na literatura, a coerência cultural se apresenta ao 

mesmo nível da orientação temporal, como constituindo uma base para a narrativa, 

não dependente de processos de interpretação e significação singular do indivíduo, 

poderá compreender-se que a criatividade não tenha então impacto na sua 

expressão. 
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6. Conclusão 
 

 

 Numa breve resenha do estudo realizado, salientamos que o principal 

objetivo deste estudo consistiu em explorar a relação entre o self narrativo e a 

criatividade, no sentido de compreender se esta desempenharia algum papel na 

construção dos significados pessoais. O método para analisar esta relação 

consistiu na recolha individual de narrativas de vida de adolescentes que se 

encontram a frequentar o ensino secundário, e na aplicação de questionários para 

avaliar a personalidade criativa, a tipicidade do guião cultural de vida produzidos e 

o bem-estar emocional. As narrativas de vida foram transcritas e analisadas através 

das três dimensões de coerência narrativa propostas por Habermas e Diel (2005). 

Os resultados revelam a existência de uma relação entre a personalidade criativa 

e a consequencialidade desenvolvimental, mas não com as restantes dimensões, 

nem com a tipicidade do guião cultural de vida. Ao explorarmos esta relação, 

verificamos que a personalidade criativa é um preditor significativo, em conjunto 

com a idade da consequencialidade desenvolvimental.  

 Com efeito, podemos considerar que esta investigação permitiu obter uma 

primeira evidência da influência da criatividade na construção narrativa. Este 

resultado parece fornecer suporte à conceção teórica apresentada e, 

especificamente, à compreensão do envolvimento da criatividade no processo de 

significação das experiências pessoais e da sua conexão com o self. O estudo  

revelou-se assim inovador e heurístico para aprofundar a hipótese da criatividade 

ter um papel estruturante no desenvolvimento do self narrativo, durante a 

adolescência (Barbot & Lubart, 2012).   

 Contudo, trata-se ainda de um estudo muito exploratório com diversas 

limitações. Uma das limitação evidente foi a avaliação de apenas uma componente 

da criatividade – a personalidade criativa. Esta não avalia o potencial criativo na 

sua totalidade, nem o mini-C (construto que deverá influenciar fortemente a 

coerência das narrativas de vida), restringindo a compreensão dos resultados 

obtidos. O uso de um questionário de autorrelato para avaliar a personalidade 

criativa poderá também constituir uma limitação, devido ao risco de enviesamento 

por desejabilidade social, havendo alusão na literatura da área a que as pessoas 

são normalmente imprecisas na avaliação da sua criatividade (Barbot et al., 2019).  
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 Apesar disto, consideramos que o tipo de instrumento selecionado foi 

benéfico no contexto do protocolo de recolha de dados. A entrevista realizada 

pressupõe uma duração extensa, e a aplicação de testes de criatividade focados 

em produtos adicionaria um tempo excessivo ao protocolo, podendo influenciar 

negativamente os resultados (e.g. maior cansaço por parte dos participantes, 

ocorrência de desistências).  Por último, uma limitação a nível da recolha de 

narrativas de vida, deve-se com o facto de ser necessário reconhecer que as 

performances obtidas no relato das narrativas de vida poderão ter sido 

influenciadas pelo tipo de relação estabelecido. Apesar de o guião antever o 

estabelecimento de uma relação e a promoção de confiança e motivação do 

participante, é necessário ter em consideração que por vezes este contacto inicial 

breve não chegaria para colocar o participante à vontade, impactando assim o tipo 

de informação transmitida. 

 O presente estudo procurou basear-se numa exploração teórica 

aprofundada para relacionar o construto da criatividade com a produção de 

significados pessoais através da narrativa, e os resultados obtidos parecem 

encorajar a realização de mais investigação nesta direção. No futuro será relevante 

explorar a influência de outras facetas da criatividade na produção narrativa, e 

aprofundar a explicação do processo criativo na construção de significados. 

Especificamente, seria interessante que próximos estudos usassem o Evaluation 

of Potencial of Creativity de Lubart et al. (2013), que permite avaliar o pensamento 

divergente-exploratório e convergente-integrativo, e a entrevista de elicitação de 

narrativas, para análise do efeito da criatividade nas dimensões de coerência 

narrativa. Também será relevante explorar a relação entre a criatividade e o self 

narrativo na idade adulta, usando o método presente neste estudo, pois a 

criatividade apresenta o seu valor mais baixo nessa fase da vida., e será relevante 

verificar se continua a ter impacto no processo de construção narrativa.  

 O progresso na compreensão da influência da criatividade na coerência das 

narrativas de vida, poderá comportar algumas implicações práticas importantes, 

tais como o desenvolvimento de programas de promoção da criatividade, como 

suporte para o desenvolvimento da identidade. A promoção do potencial criativo 

dos adolescentes poderá contribuir para que este construa a sua singularidade, e 

disponha de recursos que favoreçam o desenvolvimento de um self coerente e 

flexibilidade na vida adulta (Barbot & Heuser, 2017). 



 39 

 Finalmente, a exploração realizada acerca da influência da criatividade na 

coerência das narrativas de vida, permitiu-nos compreender de forma mais 

aprofundadamente o processo de desenvolvimento do self, mas representa ainda 

a ponta do iceberg no seu entendimento. Estes resultados permitem dar mais um 

passo no sentido de abandonarmos a conceção da criatividade como apenas uma 

componente lúdica, mas reconhecê-la como um componente essencial nos 

processos de significação do ser humano. 
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Apêndice A.  
Entrevista de Elicitação de Narrativas de Vida para Adolescentes 

Henriques, M. R., Gomes, D. e Gomes, C. – Versão de 2019 (Adapt. de 
Habermas & de Silveira, 2008) 

 

1. Apresentação pessoal e do estudo 
Objetivos: (1) Promover a motivação do adolescente para participar; (2) Demonstrar 

confiança na competência do participante; (3) Descrição do que se irá passar. 

Antecipar o que vai acontecer de modo a facilitar que o participante regule o estado 

emocional, e sintonizar com eles. Motivá-los, demonstrando a sua importância na 

recolha e explicitando as dificuldades que poderão ter, legitimadas pela exigência 

de constituir uma tarefa não usual. 

Como tu sabes estou a realizar a minha tese de mestrado em psicologia, mas 

para compreenderes um pouco melhor o que estou a fazer vou-te contar um 

pouco do meu percurso até agora. Eu entrei em psicologia há cinco anos atrás, 

mas este não era o curso que queria inicialmente quando estava onde tu estás 

– no secundário -, e sabes que também andei aqui na escola... Na altura ainda 

tinha muito a ideia de medicina, mas sempre ligada a psiquiatria. Mas como 

não tinha notas para isso, e, como queria a área da saúde, escolhi psicologia. 

E no final nós tornamo-nos naquilo que nos transformou. Chegando ao curso 

de psicologia, ao longo dos anos fui-me apercebendo que o queria 

especificamente era estar em contacto com as pessoas, num consultório a ouvir 

a história das pessoas. E isso levou-me até aqui, ao meu estudo e a ter contigo.  

Este estudo foca-se na história de vida e na relação que poderá ter com a 

criatividade. É nesta fase da tua vida que começamos a desenvolver a nossa 

história de vida, a pensar nos acontecimentos significativos que nós tivemos e 

na influência que eles tiveram para nós sermos como somos. E, também é 

nesta fase que se registam mudanças de vários tipos no potencial criativo. 

Assim a adolescência é um ponto fulcral para explorar tudo isto. Por isso é que 

eu estou a escolher pessoas da tua idade para o meu estudo, e fiquei 

particularmente interessado em pessoas que, como tu, participam já noutras 

iniciativas da escola, como o Clube, pois mostra que são pessoas 

especialmente envolvidas no que fazem e com capacidade em partilhar. 
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Para estudar estes aspetos, o estudo consiste em duas componentes: uma em 

grande grupo, onde serão usados vários questionários, e, esta, a componente 

individual, onde falamos sobre a tua história, e os acontecimentos mais 

importantes que viveste até agora.  

Para ser mais fácil recordar tudo o que me vais contar, vou gravar esta 

entrevista. Esta gravação e todas as informações que me deres são 

confidenciais, o que quer dizer que apenas eu terei acesso e conhecimento do 

que me contares. Tens alguma questão ou preocupação em relação ao 

procedimento? Posso ligar o gravador? 

 

2. Aquecimento 
Objetivos: (1) Estabelecimento de relação; (2) Aquecimento; (3) Fornecer 

segurança no espaço. 

Nesta fase queremos voltar ao participante, e falar sobre ele. Cerca de 2 a 8 

minutos, sem ser exaustivo. Intermediar com a minha participação e experiência da 

escola. Selecionar questões dependendo das respostas. 
 

Antes de começarmos propriamente gostava de te perguntar, porque fiquei 

mesmo curioso de saber, o que é que te fez vir para este clube? 

E se participas em mais algum clube? Ou desporto, hobbie? 

É algo que gostas de fazer nos teus tempos livres? E gostas de mais alguma 

coisa? 

E em que área estás? (Na minha altura... Professores antigos, escola mudou, 

intervalos, listas) 

(Ou) Já sabes o que queres seguir na universidade? 

[Estamos prontos para começar?] 

 

3. Apresentação da Tarefa Narrativa 
Objetivos: (1) Legitimar a “exigência”, dificuldade da tarefa como forma de 

assegurar posicionamento em modo exploratório. (2) Apresentação da tarefa 

narrativa. 
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Falar com um tom e velocidade calmo, e relaxado. Com várias pausas. Montar 

cenário da tarefa. Pontos-chave: é diferente, e pode parecer difícil, mas tens tempo; 

é uma coisa tua, uma oportunidade.  

Vou então agora pedir-te para construíres uma narrativa da tua vida, desde que 

nasceste até agora, e de que modo os acontecimentos da tua vida, as coisas 

importantes que te foram acontecendo contribuíram para ser como és.  

A atividade que te vou pedir para fazer, pode parecer um pouco complicada - 

eu próprio já fiz este exercício e entendo perfeitamente a vossa posição -, 

porque é diferente do habitual, mas verás que requer é tempo para deixares 

que a tua memória de acontecimentos passados fique ative. E depois verás 

que é simples e tudo o que nos contarás será útil para o estudo.  

Não são questões de conhecimento, por isso verás que não à certo, nem 

errado, trata-se de falares de coisas que sejam importantes para ti e que te 

façam sentido. Eu sei que estarás perfeitamente ao nível do que te é pedido, e 

é muito importante para mim a tua participação neste estudo e o teu empenho 

no desenvolvimento da tarefa. 

Este momento serve para te ouvir a contar uma história que acho que nunca 

contaste, uma oportunidade e como em qualquer história, não existem 

respostas certas ou erradas. É um trabalho que podias fazer com um diário, ou 

um bom amigo. É uma atividade que pode ser interessante para ti, e se quiseres 

até posso partilhar a gravação contigo para ouvires, no final.  

Vou começar por te pedir para pensares em sete acontecimentos muito 

importantes da tua vida, até aos dias de hoje. Podes pensar desde do presente 

para trás, podem ser acontecimentos positivos ou negativos. Não me irás dizer, 

mas escrever o acontecimento que escolheste num papelinho destes. A seguir 

vais ordená-los por ordem cronológica, e depois, a partir deles, vou pedir que 

relates a tua história de vida desde o nascimento até agora, em que irás incluir 

esses acontecimentos, assim como outros que te venham à memória. Tens o 

tempo todo que precisares. Nessa altura não te irei interromper com questões, 

a ideia é ouvir-te. 

Agora, aqui tens os sete papeis, e peço que escolhas os sete acontecimentos 

muito significativos da tua vida, até aos dias de hoje. Podes pensar desde do 

presente para trás. Com tempo e com calma, procura recordar as situações 
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mais importantes da tua vida, depois escolhe sete que foram mais importantes 

para ti. Quando tiveres pensado nestes acontecimentos, queria que 

escrevesses um em cada folha, só uma espécie de título, de forma simples e 

concreta. 

(Ordenar. Entregar. Agradecer) 

Agora, gostava que me contasses a história completa da tua própria vida. Os 

acontecimentos mais importantes e as maiores mudanças. E o que achas que 

te levou a ser como és.  

Pensa em todos os acontecimentos que viveste desde que nascentes. Podes 

contar-me os acontecimentos mais importantes e as maiores mudanças. Podes 

também contar-me como é que as tuas experiências ainda são importantes 

para ti atualmente, e como é que influenciaram o tipo de pessoa que és hoje. 

Ou seja, o que te levou a ser como és. Não há respostas certas ou erradas. E 

eu vou-te ouvir sem te interromper, usa o tempo que quiseres, está à vontade.  

4. Finalização 
Objetivos: (1) Agradecer a participação; (2) Transição do momento da entrevista 

para o agora. 

Como é que foi para ti a situação? Estás bem? Queres comentar alguma coisa 

ou fazer alguma questão? 

(Resposta) 

Queria-te agradecer muito pela tua partilha e pela tua participação. Foi muito 

importante para mim a tua partilha sobre... (dizer particularidade da história). 

Espero não te ter atrasado, e mais uma vez muito obrigado pela tua ajuda! 
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Apêndice B.  
Ficha de Identificação do Adolescente 

 

  Código: ____________ 
 

Ficha de Identificação do Adolescente 

1. Nome: __________________________________ 

2. Sexo: Masculino   Feminino 

3. Idade: __________ 

4. Ano de Escolaridade: ____ 

5. Número de Reprovações: _______ 

6. Curso a Frequentar:  

 Ciências e Tecnologias  

 Ciências Socioeconómicas 

 Línguas e Humanidades 

 Artes 

 Curso Profissional. Qual: ________________________ 

7. Anos de escolaridade do pai: ____________________ 

Profissão do pai: ____________________ 

8. Anos de escolaridade da mãe: ____________________ 

Profissão da mãe: ____________________ 

9.  Já sabes que curso desejarias fazer no ensino superior? 

 Não desejo continuar a estudar. 

 Ainda não sei. 

 Estou a considerar várias opções. 

 Só estou interessado numa possibilidade: ___________________ 

10. Rendimento Escolar, em média, no primeiro período (de 0 a 20): _________ 

11. Existência atual de algum problemas de saúde:       Sim        Não 

Se sim, qual? _________________________________________________________ 

12. Existência de um diagnóstico de uma doença crónica:         Sim        Não 

13. Existência de diagnóstico de problemas emocionais a partir de uma avaliação psicológica ou 

psiquiátrica:        Sim             Não 

Se sim, qual? _________________________________________________________ 

14. Encontra-se atualmente em acompanhamento psicológico ou psiquiátrico? 

 Sim Não 

15. Encontra-se atualmente a fazer medicação psiquiátrica? 

 Sim Não 

16. Frequentas alguma atividade extracurricular?      Sim        Não 

Se sim, qual ou quais: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Apêndice C.  
Pedido de Consentimento Escrito de Colaboração da Instituição 

 

 

Pedido de Colaboração 

Ex.mo/a Diretor/a  

Vimos por este meio solicitar a V. Ex. a colaboração da instituição que dirige num projeto 

de investigação que está a ser desenvolvido na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade do Porto no âmbito de uma dissertação de mestrado, coordenado pela 

Professora Doutora Margarida Rangel Henriques da Universidade do Porto. Este estudo será 

desenvolvido pelo estudante Diogo Gomes e tem como objetivo geral estudar a relação entre a 

criatividade e a coerência narrativa das histórias de vida dos adolescentes. 

 A realização do estudo implica a participação de pessoas entre os 16 e 18 anos de idade, 

a que serão aplicados uma entrevista de elicitação de narrativas de vida e um questionário 

avaliando a personalidade criativa. A duração prevista da aplicação destes instrumentos será de 

aproximadamente 1 hora. Serão assegurados os princípios éticos de proteção de dados, 

nomeadamente a confidencialidade, e apenas serão divulgados os resultados globais por grupos 

de indivíduos no contexto da dissertação de mestrado e, eventualmente, sob a forma de 

publicação em revistas científicas ou apresentação em eventos científicos (congressos ou 

conferencias). A informação recolhida será destruída 3 anos apos o término do estudo do 

mestrado. 

 Desta forma, solicitamos a V. Ex. a autorização para o contacto com os estudantes da 

sua instituição, bem como, a utilização das V. Instalações para a aplicação dos instrumentos 

referidos anteriormente, em data e hora a combinar, de acordo com a disponibilidade dos 

participantes, interesse e autorização de cada pessoa e sem intervir com as rotinas da vossa 

instituição. 

Qualquer observação ou duvida relativa ao apresentado acima neste documento poderá 

ser esclarecida para o email da responsável por esta investigação 

diogomanuelgomes@gmail.com ou por contacto telefónico: 968148884. 

 Agradecemos, desde já, a sua disponibilidade e a atenção dispensada! 

 

A investigadora responsável,    O investigador, 

___________________________________  ________________________________ 

(Prof. Dr.ª Margarida Rangel Henriques)  (Diogo Gomes) 
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Apêndice D.  
Declaração de Consentimento Informado Para Encarregados de Educação 

 

 

Declaração de Participação Voluntária 

Vimos por este meio solicitar a participação do seu filho num estudo que está a ser 
desenvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado, pela Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Universidade do Porto, coordenado pela Professora Doutora Margarida 
Rangel Henriques da Universidade do Porto. Este estudo será desenvolvido pelo estudante 
Diogo Gomes e tem como objetivo geral estudar a relação entre a criatividade e a coerência 
narrativa das histórias de vida e em adolescentes. 

Este projeto obteve a aprovação da Direção do estabelecimento de ensino que o seu 
educando frequenta, pelo que estamos agora a contactar todos os encarregados de educação. 
Neste sentido, gostaríamos de vos sensibilizar para a importância da colaboração do seu 
educando neste projeto, uma vez que a sua participação é absolutamente insubstituível. 

A participação do educando passará por conceder ao investigador uma entrevista sobre 
acontecimentos de vida, e preenchimento de questionários sobre criatividade e representações 
acerca de acontecimento de vida típicos na sua cultura. A entrevista terá de ser gravada a fim 
de facilitar o registo e análise da informação recolhida. 

Serão assegurados os princípios éticos de proteção de dados, nomeadamente a absoluta 
confidencialidade em relação à informação pessoal partilhada para este projeto, sendo 
divulgados os resultados referente ao grupo de pessoas que participaram no estudo e não 
individualmente, no contexto da dissertação de mestrado e, sob a forma de publicação em 
revistas científicas ou apresentação em eventos científicos e em congressos ou conferencias. A 
informação recolhida será destruída 3 anos apos o término dos estudos do mestrado. 

A participação é de caráter voluntário, pelo que poderá desistir da participação no 
estudo a qualquer momento da sua realização, sem consequências para o educando. 

Qualquer observação ou duvida relativa ao apresentado acima neste documento poderá 
ser esclarecida para o email da responsável por esta investigação 
diogomanuelgomes@gmail.com ou por contacto telefónico: 968148884. 
 Muito gratos pela vossa colaboração! 

 

A investigadora responsável,   O investigador, 

   

(Prof. Dr.ª Margarida Rangel Henriques) (Diogo Gomes) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fomos informados dos objetivos e procedimentos do estudo e autorizamos a participação do 

nosso educando ______________________________________________________________, 

consentindo que os resultados sejam integrados no grupo de todos os participantes para 

apresentações em congressos científicos e publicações, estando assegurado o anonimato. 

Data: ____/____/____ Assinatura: ________________________________________________ 
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Apêndice E.  
Declaração de Consentimento Informado Para Estudantes 

 

  Código: ____________ 

Declaração de Participação Voluntária 

Vimos por este meio solicitar a tua participação num estudo que está a ser desenvolvido 

no âmbito da minha dissertação de mestrado em Psicologia, na Faculdade de Psicologia e 

Ciências de Educação da Universidade do Porto, coordenado pela Professora Doutora Margarida 

Rangel Henriques. Este estudo tem como objetivo geral estudar a relação entre a criatividade e 

a coerência das narrativas de vida. 

A tua colaboração no estudo passa por realizar uma entrevista acerca da tua história de 

vida e preencher três breves questionários. A entrevista será gravada em registo áudio a fim de 

facilitar o registo e análise da informação recolhida. 

Será garantido o anonimato e a confidencialidade de toda a informação partilhada, 

sendo divulgado apenas os resultados referente ao grupo que participou no estudo, e nunca 

individualmente, no contexto da dissertação de mestrado e, sob a forma de publicação, em 

revistas científicas ou apresentação em eventos científicos e em congressos ou conferencias. A 

tua participação é voluntaria, pelo que podes desistir a qualquer momento durante a realização 

do estudo. 

Ao assinares este documento declaras que: (1) Compreendeste a informação dada neste 

documento e que foste informado e esclarecido sobre os objetivos e condições de participação 

deste estudo; (2) Tiveste oportunidade de esclarecer as dúvidas; (3) Recebeste uma cópia deste 

documento; (4) Aceitas participar voluntariamente neste estudo. 

Qualquer dúvida futura que tenhas relativa ao estudo, pode ser esclarecida através do 

meu email: diogomanuelgomes@gmail.com. 

Muito obrigado pela tua participação! 

 

 Concordo em participar neste estudo 

 Não pretendo participar neste estudo 

 
O investigador,      Participante, 

      _____________________________________ 

(Diogo Gomes)  

A coordenadora do projeto, 

 
(Prof. Dr.ª Margarida Rangel Henriques) 

 

 


