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“Se correr  as emoções te  pega, 
se ficar ela te come, se observar 
ela some“ 

Profª Selma 



Escrita criativa é soltar a imaginação ao 

escrever. É todo o ato de escrita que não exige do 

escritor, veracidade no texto.

É quando sentamos para escrever uma 

história, um poema, um desabafo ou uma loucura 

qualquer só para ESCREVER .Escrever por escrever! 

Observando a imagem consegue escrever 
texto criativo a partir da sua leitura!

Escrita criativa através de imagens 
O artista é um receptáculo de emoções que vem de todas as partes: do céu, da 

terra, de um pedaço de papel, de uma forma passageira, de uma teia de aranha. 
Pablo Picasso



Precisamos trabalhar as emoções
e os sentimentos das crianças Ao fazê-lo
lhes permitimos melhorar a autoestima e o
autoeconhecimento o primeiro passo é
ajudá-los a reconhecer as emoções.

Os recursos para trabalhar as
emoções são muitos. As imagens são
sempre positivas para auxiliar nossas
crianças a compreenderem o que lhes
passam.

Através de imagens e breves
textos buscam mostrar às crianças os
significados das emoções e dos
sentimentos.

Motivados para observar a si
mesmos, para que se tornem
capazes de reconhecer o que sentem e
melhor canalizar as emoções resolução dos
problemas.

No entanto, embora
insistamos nos contos para
fomentar esse aprendizado das
emoções, as obras de arte
também são uma ferramenta
chave. Separamos uma série de
quadros que podem ser
apresentados às crianças.

Devem ser interpretados
para a compreensão do que seus
protagonistas transmitem. Fato é
que as obras de arte nos levam a
lugares, momentos e histórias
pessoais. Podem evocar muitas
emoções. Podem exaltar o amor,
mostrar o medo, exalar a alegria
ou demonstrar a tristeza e o
desamparo.

Justificativa



Para que servem as emoções?

Já imaginou uma vida sem emoções e sentimentos? Não 

né! Com certeza, se a vida fosse assim, não teria sentido 

algum. As emoções tem uma forte influência e 

importância em nossa vida, pois elas:

• Revelam as nossas necessidades;

•São capazes de nos aproximar das pessoas;

•Geram comportamentos e decisões;

•São responsáveis por mudanças em nossa vida;

•E nos tiram de situações perigosas.

São como um termômetro por assim dizer, indicando o 

grau do nosso bem estar.

As emoções também são capazes de provocar várias 

alterações fisiológicas em nosso corpo, como:

•Aumentar os batimentos cardíacos,

•Sudorese;

•Respiração ofegante;

•Tremores;

•Enrubescer ou empalidar o rosto;

•Aumentar a pressão sanguínea;

•Nos fazer chorar e assim por diante.

Podemos dizer que as emoções movem a nossa vida.



A escritia criativa além de melhorar

as suas habilidades de produção textual,

trabalha a concentração, criatividade e

melhora o hábito para a leitura.

-Liberação de emoção desconfortável.

- Melhora articulação do raciocínio 

- Proporciona novos olhares sobre o 
mundo

- Trabalha a capacidade crítica e analítica

- Traz mais foco e atenção as atividades, 
etc.


O que é escrita criativa?



QUAIS SÃO AS 27 EMOÇÕES?

Foram identificadas 27

emoções existentes: diversão, ansiedade,

estranhamento, desejo, excitação, temor,

medo, horror, tédio, calma, empatia,

dúvida, nojo, encantamento, nostalgia,

satisfação, adoração, admiração, apreço

visual, inveja, romance, tristeza,

surpresa, simpatia, triunfo, interesse e

alegria.
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Identifique seus sentimentos negativos.



Os Pensamentos e as Emoções

Os pensamentos também
são capazes de gerar emoções e
sentimentos, ou seja, a maneira
como você se sente ou tem se
sentido ultimamente, tem uma
forte relação com a maneira com
que você tem interpretado as
situações e os eventos da sua vida.
Quando mudamos as nossas
percepções, os sentimentos
também mudam.

Conhecer os
pensamentos que estão por trás
das emoções é muito útil para
entender o porquê você tem
experimentado determinadas
emoções de maneira muito intensa
e, talvez, prejudicial como: a
preocupação, a ansiedade, a culpa
e etc.

Uma dica para
identificar os pensamentos que
estão antecedendo suas
emoções, é se perguntar:
•“O que estava passando na
minha cabeça, quando comecei
a me
sentir…(sentimento/emoção)
ansioso?
•O que eu estava pensando
quando comecei a me
sentir…(sentimento/emoção)
magoado?

No começo pode
parecer difícil identificar os
pensamentos que estão por trás
das suas emoções, mas com a
prática desse exercício, vai
ficando mais claro o quanto eles
interagem entre si.





A minha janela. Observe!



Agora escreva o que observas
nessa imagem a partir da
janela e no teu coração.




