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RESUMO

Os estudos sobre os modelos cognitivos idealizados estão pautados na concepção de que eles são estruturas neurais que permitem as pessoas 
caracterizar mentalmente as categorias e racionalizá-las. Essas pessoas organizam seus conhecimentos por meio de Modelos Cognitivos 
Idealizados em que as estruturas das categorias e os efeitos prototípicos são produtos dessa organização. Os principais tipos de modelos são: 
esquemas de imagem; esquemas de recipiente; esquemas de parte-todo; esquema de ligação; esquema centro-periferia; esquema origem-
percurso-meta; esquema de força. Fundamentados nos aportes teóricos principalmente de Lakoff e Johnson (1999), traçamos os passos 
metodológicos para a realização de um estudo empírico exploratório capaz de evidenciar a complexidade de se conceitualizar CRIATIVIDADE. 
Assim, adotamos um viés qualitativo que nos permitiu identificar aspectos relacionados a significados. Seguimos, então, os seguintes passos para 
realização do estudo: selecionamos os participantes por conveniência em participar do estudo. Participaram, assim, 50 pessoas de diferentes faixa 
etárias, gêneros, profissões e formação acadêmica como respondentes de um questionário estruturado em que manifestaram suas concepções a 
respeito do conceito de CRIATIVIDADE. O questionário envolvia duas tarefas: a primeira era definir o conceito de criatividade, utilizando o 
conhecimento disponível para fazê-lo e a segunda envolvia citar dez palavras que o sujeito associava mais facilmente à criatividade, tentando 
explicar o motivo da escolha das palavras da lista. O objetivo do estudo foi obter a descrição do conceito da categoria CRIATIVIDADE. Foi feita a 
organização em arquivos separados.txt para o programa WordSmith Tools 6.0 e as palavras foram raqueadas em ordem de importância por 
entrevistado no software Microsoft Excel. No WordSmith Tools 6.0, construímos uma lista de frequência de palavras a partir das definições dadas 
para criatividade entre os participantes. Após essa lista, selecionamos e marcamos as palavras de conteúdo disponíveis no corpus. Selecionamos, 
após essa etapa, arbitrariamente as dez principais palavras de conteúdo na lista de frequência e buscamos fazer inferências sobre modelos 
cognitivos possivelmente ativados na linguagem dos sujeitos. Como resultado, obtivemos as concordâncias para o termo CRIATIVIDADE, 
identificando os modelos cognitivos subjacentes à sua conceitualização. Para obtermos as palavras mais salientes na memória das pessoas que 
tinham relação com a categoria CRIATIVIDADE, inserimos cada termo do questionário respondido pelos participantes no software Microsoft Excel 
e de importância atribuída pelos sujeitos da pesquisa.Ao analisarmos as concepções de CRIATIVIDADE dadas pelos sujeitos que foram submetidos 
ao questionário, podemos identificar 536 palavras de conteúdo, palavras que costumam expressar entidades e relações entre elas, tais como 
substantivos, adjetivos, pronomes e verbos. As 10 mais frequentes foram: criar (20=1,63%); criatividade (18= 1,47%); capacidade (17=1,39%); algo 
(16=1,30%); novas (15=1,22%), ser (11=0,90%), situações (11=0,90%%), processo (9=0,73%), ato (8%=0,65) forma (8=0,65%). Chegamos aos 
seguintes dados conclusivos: palavras “criar, criação, ação” parecem evidenciar que a maior parte das pessoas entende criatividade como 
processo. Ou seja, como uma atividade que envolve a transformação de um estado de coisas. Por outro lado, a palavra “ideias” parece remeter ao 
processo criativo. Ideais seriam elementos que são utilizados num processo de transformação de algo, com vistas a gerar um produto diferente e 
original.  Além das 10 mais frequentes, outro modelo interessante de ser mencionado nesses dados conclusivos do estudo que emergiu no 
experimento é o de criatividade como parto. Nessa perspectiva, acreditamos que criatividade é conceitualizada como um processo doloroso e que 
envolve esforço dos indivíduos, produzindo um produto cuja responsabilidade é do seu idealizador.
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