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ideas para variados campos do coñecemento, 
do artefacto e da acción. En principio todos os 
seres humanos teñen esta capacidade como 
posibilidade a ser desenvolvida. Hai diferencias 
de grao no desenvolvemento desta, por isto 
vemos que algunhas persoas son “máis crea-
tivas” que outras. O que define a súa calidade 
ética é o xeito como cada un utiliza esta capa-
cidade. Unha idea nova e mellor non ten porque 
ser “boa”. Ferramentas de tortura de última 
xeración seguramente nacen dunha nova idea 
con desexos de mellora. Esta mellora estará 
relacionada coa eficiencia e a eficacia respecto 
ao seu fin, que é torturar. É dicir, esta capaci-
dade, en si mesma, non implica xerar algo bo, 
belo ou verdadeiro.

A imaxe a seguir, creada por Katja Tschim-
mel para o 2º CICI (Congreso Internacional de 
Creatividade e Innovación) define os elementos 
que inciden na capacidade creativa dos indivi-
duos. É importante telos en conta se queremos 
fomentar esta capacidade.

 Katja Tschimmel

Hai moitos anos, un becerro perdido tivo 
que atravesar o bosque virxe para volver á súa 
pradería. Como estaba a buscar desesperado 
o seu rabaño, abriu un sendeiro tortuoso, cheo 
de curvas, atravesando matogueiras espesas, 
subindo e baixando outeiros. Días despois, un 
desprevido can usou o mesmo camiño para 
atravesar o bosque. Despois, foi un carneiro co 
seu rabaño que vendo o espazo aberto os fixo 
seguir por aí. Máis tarde, os homes comezaron 
a usar o difícil sendeiro, seguindo o costume. 
Queixábanse e amolábanse polo longo e difí-
cil que este era, pero ningún facía nada para 
melloralo ou elixir outro. Algúns anos despois, 
con tanto uso, o sendeiro rematou por con-
verterse nun camiño real; as persoas gastaban 
todo o día para cruzar o bosque, traxecto que se 
podía percorrer nunhas poucas horas se tivesen 
aberto un sendeiro novo. Mentres tanto, unha 
aguia que observaba dende o ceo ría ao ver 
que os homes teñen a cega tendencia rutineira 
de seguir a vía que xa está aberta, sen pre-
guntarse sequera se haberá acaso unha mellor 
opción, e sen a iniciativa de facer o seu 
propio camiño a risco de perderse ou 
de descubrir paisaxes máis belas e un 
sendeiro máis doado e divertido.

Este artigo é un intento de superar 
o “camiño do becerro perdido” que 
levamos percorrendo en educación. 
Introducir para a reflexión conxunta 
palabras como creatividade, innova-
ción, ética e nenos e nenas é un intento 
de mirada de aguia... 

QUE CREATIVIDADE? QUE 

INNOVACIÓN? QUE NENOS E 

NENAS? 

Que Creatividade? 

A creatividade é a capacidade 
humana de xerar novas e mellores 
ideas. Esta capacidade pode xerar 
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Que Innovación?

Para entender ben a que nos referimos 
cando falamos de innovación, vale a pena 
diferenciala doutros dous conceptos que 
son moi próximos: cambio e mellora. Vexa-
mos:

Cambio: Cambiar é un movemento de 
transformación de algo que non necesaria-
mente é para mellorar. Cando unha mazá 
se podrece cambiou de estado, pasou 
por unha modificación. Pero este cambio 
que pasou coa mazá é necesariamente 
para mellorar? Necesariamente non, pois 
depende da finalidade que se dea á mazá; 
se era para comela, podemos dicir que este 
cambio non foi para mellorar, pero se era para 
aproveitar o estado de putrefacción da mazá 
para crear algún tipo de produto, entón si foi 
un cambio positivo.

Mellora: Mellorar é facer algo que xa face-
mos pero de xeito máis eficiente e eficaz, é 
dicir, con economía de recursos para que isto 
aconteza. Mellorar é cambiar, sen ningún tipo 
de risco de empeorar. E se non é así, é un 
cambio que trata de empeorar algo, ou sexa, 
o movemento de transformación á inversa da 
mellora.

Innovación: Innovar é producir un cambio 
creativo para mellorar asumindo riscos. Por 
cambio creativo enténdese algo que parte 
de ideas orixinais, novas, novidosas e chega 
a algo concreto. Ou sexa, a innovación é o 
resultado de ideas orixinais convertidas en algo 
novo. A innovación é catalizadora do cambio 
e xera melloras, o único é que comporta unha 
dimensión de risco importante. Como innovar 
leva consigo riscos, supón un camiño de apren-
dizaxe constante, un proceso de investigación 
continuo e un compromiso con xerar coñece-
mento. Por isto, innovar non é improvisar, nin 
cambiar simplemente por cambiar.

A imaxe a seguir, creada por KatjaTschimmel 
para o 2º CICI (Congreso Internacional de Crea-
tividade e Innovación), define os elementos que 
inciden para que aconteza unha innovación. É 

importante telos en conta se queremos innovar 
nas escolas.

Katja Tschimmel

Que neno e que nena?

En cada neno nace a humanidade. (Jacinto 
Benavente - dramaturgo español)

Que pasaría se todos os nenos e nenas do 
mundo fosen raptados e aducidos por algún 
extraterrestre? Que pasaría se todos os nenos 
e nenas do mundo deixasen de pensar e de 
comunicarse á vez e definitivamente? Estas 
preguntas son para pensar o radicalismo (a raíz) 
da presenza dos nenose das nenas no mundo. 
Que papel xoga a nenez na historia da huma-
nidade? Que esperamos deles e delas como 
especie? Entendemos que educar aos nenos é 
educar á humanidade e é como escribir cartas 
ao futuro... É dicir, estamos de acordo co dra-
maturgo español citado: “En cada neno nace a 
humanidade”. Por isto é importante coidar da 
súa educación e ofrecela coa calidade mere-
cida. Sen esquecer que é un dereito universal 
de todos os nenos e nenas.

“Chega a ser o que es” (Kant - filósofo ale-
mán)

Entendemos que a tarefa da educación é 
axudar a que cada neno e nena poida chegar 
a ser quen é no sentido de volverse unha per-
soa autónoma, capaz de pensar por si mesma 
e decidir sobre os rumbos que debe tomar e as 
metas que quere alcanzar. Á vez, ser un cidadán 
consciente de formar parte dunha colectividade 
próxima (a súa familia, o seu ámbito, a súa 
sociedade) e outra máis afastada (a humani-
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dade). 
É dicir 
chegar a ser 
o que o identifica 
como individuo, como 
ser social e como especie. 
Neste sentido é importante ofre-
cer as ferramentas dun pensar crítico e 
ético que dea o soporte necesario para esta 
formación. 

A nenez é a etapa en que todos os homes 
son creadores. (Juana de Ibarbourou poetisa 
Uruguaya)

Ademais de achegar frescura e esperanza 
ao mundo, os nenos e nenas son estimulantes 
da creatividade humana. Eles e elas non dubi-
dan da súa capacidade imaxinaria e confían 
en maneiras alternativas de ver a realidade. Ao 
longo do seu proceso escolar adoitan perder 
esta confianza en función do “adestramento 
de pensar” que reciben. Por isto é importante 
estimular, á vez, a dimensión creativa do pensa-
mento. É dicir, os nenos e nenas necesitan de 
ambientes educativos nos cales poden pensar 
crítica, ética e creativamente e ser estimulados 
para facelo cada vez mellor. 

Goethe dicía: Os nenos poden facer todo 
de todo. E estamos de acordo: fan ferrocarrís 
con espárragos... Pero esta simplicidade, esta 
espontaneidade da imaxinación infantil non pode 
ser confundida coa amplitude da capacidade 
de imaxinar dun adulto cunha rica experiencia 
humana de trasfondo. Digamos que os nenos 
están máis “libres”, “desbloqueados” de esque-
mas de interpretación da realidade por iso flúen 
espontaneamente e habitan o mundo da fanta-
sía con tranquilidade e sen necesidade lóxica de 
encadealo todo para que teña este sentido que 
tería na realidade. Os adultos sufrimos máis o 
antagonismo entre a pura imaxinación subxec-
tiva e o enfoque racional dos procesos, dito 
con outras palabras: entre a inestabilidade e a 
estabilidade do pensamento que trata de inter-
pretar a realidade e posicionarse nela. E aquí 

empe-
zamos a 
desfacer o nó 
desta cuestión, os nenos 
imaxinan menos cousas que os 
adultos, pero confían máis nos froitos 
da súa fantasía e contrólana menos xa que 
non teñen necesidade de encontrar un “sentido 
real a este universo máxico”. Os adultos “atra-
pados” nos nosos esquemas de interpretación, 
paradigmas, conceptos e teorías, desconfiamos 
de todo o que vén da nosa imaxinación. Por 
iso a imaxinación no sentido corrente da pala-
bra (algo inexistente, soñado) é maior no neno 
que no adulto. Pero, un adulto desbloqueado 
e coa claridade do valor do mundo imaxinario 
será capaz de utilizar a súa imaxinación dun 
xeito máis profundo creando teorías, produ-
tos e obras que interveñan na realidade de 
xeito, moitas veces, definitivo. Einstein é un bo 
exemplo disto. As grandes hipóteses, de onde 
nacen as grandes teorías, son en esencia fillas 
da imaxinación. Pero se as escolas bloquean a 
capacidade imaxinativa dos nenos dende tem-
perá idade, o único que lograrán son adultos 
bloqueados na súa capacidade creadora nos 
múltiples campos: a ciencia, a arte, a tecno-
loxía, a ética social, etc.

Polo tanto, a imaxinación infantil é un ben 
precioso, é, como dixo Goethe, unha precur-
sora da razón ou, como afirmou Pascal, unha 
mestra moi astuta. Todos temos moito que 
aprender dela e hai que empezar por rescatar 
os nosos nenos interiores e a súa mirada mara-
billada co mundo.
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O EDUCADOR E A EDUCADORA COMO 

UN XARDINEIRO E UNHA XARDINEIRA

Sementar as 7 sementes para xerminar 
mellores persoas 

O educador e a educadora son como un 
xardineiro e unha xardineira que sementa mello-
res persoas para que a vida siga o seu fluxo. 
Para que isto aconteza de xeito evolutivo, é 
importante considerar AS 7 SEMENTES PARA 
XERMINAR MELLORES PERSOAS

1) AUTOESTIMA

2) AUTOCOÑECEMENTO

3) AUTOCRÍTICA

4) AUTOSUPERACIÓN

5) PROACTIVIDADE

6) RESPECTO MÚTUO

7) RECIPROCIDADE

Se dende pequenos e pequenas medramos 
en ambientes que teñen a estas sementes 
como valores, como non ser boas persoas”? 
Son sementes que xerminan para mellorar aos 
individuos, pero tamén á comunidade da cal 
forman parte estes individuos. Así que INNO-
VAR nas escolas é axudar a sementar estas 
sementes que fan xerminar mellores persoas. 
Haberá innovación máis importante que esta 
tratándose de educación?

Espero que estas reflexións sirvan para pro-
vocar as vosas. E para finalizar deixo unha cita 
para recordar que é moi importante encontrarse 
co noso/a neno/nena interior:

Cheguei por fin ao que quería ser de maior: 
un neno. (Joseph Heller-escritor 1923-1999)

Bibliografía recomendada

SUXESTIÓNS CONCRETAS PARA A AULA

O proxecto Noria ten propostas didácticas concretas para desenvolver as habilidades de pen-
samento creativo de nenos/nenas de educación infantil. Hai algunhas propostas de guías para o 
profesorado que son gratuítas. Todos os libros poden ser encontrados na web:

http://www.octaedro.com/noria/

SUXESTIÓNS SOBRE CREATIVIDADE E INNOVACIÓN MÁIS AMPLAS

Sátiro, A. (2007) “Creatividad social – la creatividad como motor de desarrollo”. La Antigua, 
Guatemala. El Sitio Cultural 

Sátiro, A. (2009) “El reto del ¿cómo? ¿Por qué hacer proyectos de creatividad e innovación 
sociocultural? Barcelona, Octaedro

Sátiro, A. Pensar creativamente. Barcelona, Octaedro 

Sátiro, A. (coord.) (2009) “Pasión por crear, placer de admirar, necesidad de transformar”. La 
Coruña, MACUF 

Sátiro, A. (2010) “Personas creativas, ciudadanos creativos”. México DF., Progreso Tschimmel, 
K. (2009) El proceso creativo desde la perspectiva de la creatividad como capacidad sistémica. 
Barcelona, Octaedro

Angélica Sátiro é directora da CASA CREATIVA e da asociación CREARMUNDOS. É educadora 
dende os anos 80 e ten máis de 50 publicacións en diversos idiomas como: castelán, portugués, 
catalán e italiano. Traballa sistematicamente na formación de profesorado en España e outros 
países de Iberoamérica dende hai máis dunha década. 

Para saber máis:

www.angelicasatiro.net

28

Pensamento

29

Experiencias Premiadas


