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Criatividade tem sido apontada como uma competência não apenas desejável como
fundamental para lidar com os desafios enfrentados no século XXI. Os avanços tecnológicos,
a diversidade cultural, linguística e social, as mudanças nos estilos de vida e a imposição do
tempo sobre as ações, por exemplo, têm exigido, cada vez mais, o desenvolvimento de
habilidades criativas e estratégias inovadoras que produzam respostas originais e adequadas
para atuar face a esse cenário de incertezas e transformações constantes. É preciso, portanto,
preparar o estudante a aplicar seu conhecimento em situações muitas vezes ainda
desconhecidas. Aprender a estabelecer metas, trabalhar em parceria, encontrar oportunidades
pouco exploradas e identificar múltiplas soluções para grandes problemas que desafiam a
sociedade serão habilidades essenciais nos anos vindouros (Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, 2018). Isso implica criar condições, especialmente no contexto
escolar, que proporcionem o desenvolvimento da imaginação, curiosidade, resiliência,
abertura a novas ideias, flexibilidade e persistência, habilidades e características usualmente
associadas à criatividade. Assim, não faz mais sentido uma cultura escolar baseada na
transmissão passiva de conteúdo, na repetição e na busca pela “resposta certa”. O
investimento em condições de aprendizagem criativa no contexto educacional pode contribuir
não apenas para uma formação acadêmica e profissional sintonizada com as necessidades da
sociedade, mas também para o bem estar emocional do estudante (Fleith & Braga, 2019).
É importante salientar que criatividade não pode ser entendida apenas como uma
característica inata ou algo que a pessoa tem ou não tem. Todos têm um potencial para criar,
mas seu desenvolvimento dependerá das oportunidades, experiências, nível de motivação e
de estimulação que receber. Além disso, o potencial criativo floresce em um ambiente
psicologicamente seguro no qual o estudante não tem medo de expressar suas ideias. A
criatividade, portanto, deve ser compreendida como um processo dinâmico, contínuo,
interativo, que ocorre ao longo do curso de vida e leva em consideração tanto aspectos
individuais quanto sociais, culturais e históricos. Deparamo-nos, ainda, com a crença de que a
criatividade resume-se a um lampejo de inspiração, que ocorre sem uma razão explicável.
Vale ressaltar que se não se cria no vazio; conhecimento, esforço e dedicação são elementos

fundamentais no processo criativo. Também é comum associar criatividade a atividades
artísticas. Contudo, a criatividade pode se manifestar em qualquer área do conhecimento ou
atividade profissional.
No contexto escolar é possível identificar barreiras ao desenvolvimento e expressão
da criatividade. Por exemplo, é comum o conhecimento transmitido centrar-se no passado e o
estudante ser ensinado a responder, mas não a questionar, a perguntar. Observa-se, ainda, que
foco é, muita vezes, na dificuldade, no que os alunos não dão conta de fazer, gerando uma
autoimagem negativa, ao invés de destacar seus pontos fortes, seus talentos. Vale lembrar que
todo ser humano, seja criança, adolescente ou adulto, tem uma necessidade básica de ser
aceito, de ser amado, de ser valorizado, de ver as suas contribuições, os seus esforços, suas
ideias reconhecidas e valorizadas. Na escola, desde a educação infantil até a educação
superior, ensina-se muito sobre o mundo externo em detrimento do mundo interno do
indivíduo. Somos pouco estimulados a pensar sobre nós mesmos, nossos interesses e
habilidades. Também, desde os primeiros anos escolares, aprende-se que há apenas uma
resposta correta a uma situação-problema, reforçando a dicotomia certo-errado e limitando as
possibilidades de novas abordagens ao problema (Alencar & Fleith, 2009). Frequentemente
nos deparamos com comentários que podem inibir a criatividade: “isso não vai funcionar”,
“nós nunca fizemos isso antes”, “nós ainda não estamos prontos”, “é uma mudança muito
radical”, “você não é capaz”. Muitas vezes, não se reflete acerca do impacto de tais
comentários sobre a autoimagem e o desempenho do indivíduo. É comum os estudantes
verbalizarem que “não sou capaz”, “tenho medo de fracassar”, “tenho medo do que os outros
irão pensar”, “acho que não vale à pena expressar minha ideia”. Nesse sentido, é importante
orientar educadores em relação a estratégias que podem favorecer a expressão do potencial
criativo, minimizando os efeitos deletérios das barreiras à criatividade.
Como sugestões à promoção da criatividade em sala de aula, podemos destacar:


Valorizar produtos e ideias criativas.



Dar ao aluno oportunidade de escolha, levando em consideração seus interesses e
habilidades.



Prover oportunidades para que os alunos se conscientizem de seu potencial criativo,
favorecendo, dessa forma, o desenvolvimento de um autoconceito positivo.



Criar um ambiente de respeito e aceitação mútuos, no qual todos possam aprender e
compartilhar suas ideias e pensamentos sem medo de serem criticados.



Construir ou implementar metodologias de ensinoativas, inovadoras e originais.



Apresentar aos alunos indivíduos criativos como modelos.



Encorajar os alunos a não se satisfazerem com a primeira resposta que surgir.



Abordar problemas do mundo real.



Identificar e discutir problemas ainda não solucionados em distintos domínios.



Incluir no currículo o desenvolvimento de objetivos afetivos, tais como autoconceito,
liderança, comunicação, empatia etc.



Desenvolver atividades que envolvam analisar criticamente um acontecimento,
levantar questões e gerar hipóteses.



Desenvolver atividades que levem os estudantes a imaginar outros pontos de vista.



Incluir atividades que exijam o uso da imaginação e inovação.



Elaborar uma estrutura curricular flexível, que incorpore as necessidades cognitivas e
afetivas dos alunos.



Envolver os alunos na avaliação do próprio trabalho e na aprendizagem por meio dos
próprios erros.



Variar as tarefas propostas aos alunos, as técnicas instrucionais e formas de avaliação.



Fornecimento de feedback informativo pelo docente, apontando pontos positivos e
caminhos para aprimoramento do trabalho do estudante.
Uma experiência de aprendizagem significativa, prazerosa e bem sucedida passa pelo

desenvolvimento de condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade em sala de
aula. Sem dúvida, criatividade é uma ferramenta indispensável para a educação e a sociedade
do século XXI. Que as escolas assumam o compromisso de encorajá-la e promovê-la!
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