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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo expor o conceito de criatividade e 

apresentar as formas como ela se expressa no contexto escolar e a necessidade de 

ser trabalhada em sala de aula, para isso utilizou-se a pesquisa bibliográfica que 

demonstrou as diferentes formas de se pensar o conceito de criatividade e as 

possibilidades do desenvolvimento do potencial criativo do aluno em sala de aula, 

bem como as dificuldades encontradas pelos atores do processo educativo para que 

isso aconteça. 

2. INTRODUÇÃO 

           Para que o processo educativo seja efetivo em termos de desenvolvimento é 

preciso do potencial criador do professor, utilizar a criatividade como ferramenta 

para criar estratégias para o processo de ensino-aprendizagem efetiva no âmbito 

escolar e dentro das salas de aula. 

           A utilização de expressão criativa, o emprego de metodologias diversificadas 

e proporcionar espaços favoráveis à criatividade garantem uma aprendizagem 

eficaz. 

           Quanto mais o professor tiver conhecimento da importância da criatividade 

em sua prática e aceitar buscar novas alternativas e metodologias e saber a 

necessidade de utiliza-la em sala de aula mais rápido alcançara maiores níveis de 

criatividade nos alunos e com isso melhores resultados. 

3. OBJETIVO 

Expor o conceito de criatividade e apresentar as formas como ela se expressa 

no contexto escolar e a necessidade de ser trabalhada em sala de aula. 

4. METODOLOGIA 

          Pesquisa bibliográfica. 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 - Conceitos de criatividade 

De acordo com Oliveira (2009), criatividade vem do termo latino creare, seu 

significado é fazer, em grego Krainen, que significa realizar, nos dicionários e 



enciclopédias é apresentada como faculdade de criar que significa produzir algo do 

nada, a pessoa criativa possui ou estimula a capacidade de criação, invenção.  

Na antiguidade a criatividade era vista como ação divina, na idade média 

considerava-se um estado de loucura, por resultar em algo inovador e imprevisto, 

era uma explicação razoável para justificar o comportamento apresentado pelo 

individuo afirmando ser de ordem divina ou a existência de um pré-consciente 

espiritual (ALENCAR, 1986; KNELLER, 1978; MARITAIN, 1953 IN GUIMARÃES, 

2012). 

A Perspectiva de Sistemas de Csikszentmihalyi (1994, 1996, 1999) IN 

Oliveira; Alencar (2007) que focaliza seus estudos nos sistemas sociais, diz que a 

criatividade é um enfoque construído entre o criador e sua audiência, para ele a 

criatividade provem da interação entre os pensamentos pessoais e contexto sócio 

cultural, sendo assim sistêmica e não individual.  

            Ostrower (2004) IN Libório (2009) diz que o ato de criar atinge a capacidade 

de compreender e de se relacionar, ordenar, configurar e significar. 

         Ao tentarmos definir o que é criatividade notamos ser um termo com muitas 

definições, não existe um significado exato para defini-la, sendo assim são usadas 

outras palavras para defini-la ou mesmo são usadas com o mesmo significado, 

como: inventividade, produtividade, originalidade, pensamento produtivo e 

inteligência. 

 O conceito de criatividade pode causar confusão ao ser usado como 

sinônimo de talento e gênio segundo Csikszentmihalyi (1996) IN Libório (2009) o 

autor esclarece que talento é uma habilidade inata do individuo para fazer algo bem 

feito e a criatividade esta longe de ser um produto individual, ela é construída no 

social, são as outras pessoas que a julgam criativas ou não, quanto a genialidade 

ele argumenta que o individuo pode mudar uma cultura de maneira significativa sem 

necessariamente ser um gênio. 

Para Lubart (2007) a criatividade varia de acordo com a cultura e a época, 

para algumas culturas o criativo é algo que rompe com a tradição e para outras o 

que é valorizado é o processo de criação em si. 

  Vygotsky coloca a criatividade como uma condição essencial a existência 

humana, pois está presente nos grandes trabalhos históricos e também em toda 

manifestação humana em todos os lugares e em todos os tempos (LIBÓRIO, 2009). 

 



 

Na obra Imaginación y el Arte em La Infancia (1987) o autor 
argumenta  que toda conduta humana possui dois impulsos básicos. 
Um, ele chama de reprodutor ou iniciativo e o outro, de criador ou 
combinador (LIBÓRIO, 2009, p. 22). 

 

 

Para os autores Alencar & Fleith, 2003; Amabile, 1996, Csikszentmihalyi, 

1996; Lubart, 2007 e Martinez, 1997 IN Libório (2009), existe um consenso nas 

diversas definições sobre a criatividade que é o fato dela estar sempre ligada com o 

surgimento de algo novo, não importando se é algo original ou uma reorganização 

ou adaptação de algo que já existe e válido por um grupo de pessoas. 

  Podemos dizer que em sua complexidade o processo criativo acaba 

envolvendo fatores de ordem pessoal e cultural que agem de forma interativa e 

integrada, tais estratégias e técnicas para desenvolver a criatividade servem como 

um meio de agilizar e estimular processos para produção de ideias criativas 

(OLIVEIRA, 2006). 

 

 

Até os dias atuais, os autores ainda não conseguiram chegar a um 
consenso sobre o que seja a criatividade. Nenhuma é completa, pois 
cada uma omite algum componente vital da outra. Em maior ou 
menor grau todo ser humano é criativo em um ambiente estimulador 
favorece o aumento da criatividade nos indivíduos (SILVA, 2000; 
GETZELS, 1990 IN OLIVEIRA, 2006, p. 47). 

 

 

2.2 - A Criatividade no ambiente escolar 

 Segundo Wechsler (1999) IN Oliveira (2006) a criatividade favorece uma 

harmoniosa integração entre o social, afetivo e o cognitivo, relevando assim a 

relação entre criatividade e saúde mental, sendo assim quando se desenvolve 

ambientes facilitadores à expressão criativa colabora-se com a afloração dessas 

habilidades. 

Na educação observou-se nas últimas décadas mudanças relacionadas às 

atitudes educativas e o desenvolvimento dos alunos, isso ocorreu graças às 

mudanças culturais e sociais e as produções acadêmicas realizadas na Psicologia, 



Filosofia, Antropologia e Educação, enriquecendo assim a prática pedagógica tais 

mudanças fizeram com que os professores ultrapassassem a transmissão de 

conhecimento (ASSIS, 2009). 

 

 

         Em razão das transformações da sociedade, esta sendo 
solicitado que haja um novo direcionamento das funções 
pedagógicas das instituições de educação. O interesse pelo 
desenvolvimento integral do individuo passou a ganhar espaço 
nas instituições educativas e nos documentos oficiais que 
regulamentam o ensino (LISBOA, 2000 IN ASSIS, 2009, p. 22). 

 
 
 

O ambiente escolar é favorável para o desenvolvimento criativo, pois nele 

encontramos um espaço para programar e elaborar planos de ação que aumentam a 

criatividade, sendo assim a escola pode levar os alunos a criarem situações que os 

levem além do que lhes é oferecido desenvolvendo cada vez mais se lhe for dado 

oportunidade para tal.  A escola se posiciona como uma educação integral, em 

muitos casos, não percebendo a necessidade de oferecer oportunidades que levem 

o educando a tornar-se um pensador livre e criativo em uma sociedade que é 

criticada pela falta de criatividade dos indivíduos para se expressar, pensar 

criticamente alterar, o que já existe e assim mudar de forma expressiva a sociedade 

(ASSIS, 2009). 

 O educador por se encontrar em uma posição privilegiada junto aos seus 

alunos deve dar mais valor aos comportamentos que motivam ações criativas em 

sala de aula, encorajando a aprendizagem independente, promovendo o ensino 

cooperativo valorizando o pensamento divergente, encorajando o pensamento 

flexível, evitando julgamentos e criticas as ideias dos colegas e estimulando a auto 

avaliação (ASSIS, 2009). 

Torrance (1999) IN Assis (2009) estabelece princípios para favorecer no 

ambiente escolar o desenvolvimento do pensamento criativo, dentre eles estão: 

valorizar o pensamento criativo, expressar tolerância a novas ideias, desenvolver um 

clima criativo em sala de aula, promover informações relacionadas ao processo 

criativo e encorajar a obtenção de conhecimentos nas diversas áreas do saber. 

Quando a aprendizagem se der de forma criativa, provavelmente o aluno se 

envolverá mais e terá mais satisfação em aprender, crescendo motivado a avançar 



ainda mais, Martinez (1997) IN Libório (2009), sugere que as escolas em sua 

proposta curricular acrescentem a utilização cursos e treinamentos de solução de 

problemas; seminários vivenciais; cursos para ensinar a pensar; uso de jogos 

criativos e técnicas específicas para solução criativa de problemas. 

Martinez (2006) para contribuir com o desenvolvimento da criatividade 

desenvolveu o sistema didático integral, com o objetivo de instigar uma reflexão 

sobre a necessidade da introdução de mudanças em vários aspectos que envolviam 

o trabalho pedagógico em sala de aula, com o foco voltado para o aluno. 

Neste Sistema o autor salientou alguns aspectos que precisam ser analisados 

pelos professores quando pensam em uma aprendizagem mais criativa, são elas:  

 

                                                                        

                                                                A forma de trabalhar com os estudantes, a formulação e seleção 
dos objetivos de aprendizagem: a escolha e o preparo dos conteúdos 
a serem dados, assim como habilidades e competências a serem 
desenvolvidas; as estratégias e os caminhos para ensinar; a 
organização do trabalho do educador; a natureza das tarefas e a 
orientação para sua realização em sala de aula e fora dela; as 
referencias bibliográficas e o material didático a ser oferecido; o 
sistema de avaliação e auto-avaliação da aprendizagem; e por fim as 
relações, as relações professor aluno e o clima comunicativo 
emocional presentes em classe e na escola como um todo 
(LIBÓRIO, 2009, p. 25). 

 

 
Assim como Martinez, Alencar (2007) desenvolveu um Modelo de 

Desenvolvimento da Criatividade que contem cinco componentes que são: 

habilidades de pensamentos, traços de personalidade, clima psicológico, domínio de 

técnicas e bagagem de conhecimento e a redução de bloqueios. 

Habilidades de pensamento: representadas por flexibilidade, elaboração, fluência, 

originalidade e sensibilidade para problemas. 

Traços de personalidade: curiosidade, persistência, independência e autoconfiança, 

senso de humor, gosto por aventuras, intuição, tendência ao não conformismo, 

espontaneidade, interesse variado, empatia, tolerância à ambivalência, percepção 

de si como criativo e por ultimo motivação que é essencial a uma produção criativa. 



Clima psicológico: encorajar a manifestação de ideias novas, sem avaliações ou 

criticas, colaborando para se desenvolver um clima de confiança, liberdade e 

aceitação, adequando expectativas reconhecendo o esforço pessoal. 

Domínio de técnicas e bagagem de conhecimento: a expressão criativa demanda o 

conhecimento da área especifica, esforço, dedicação, aliados as experiências de 

vida. 

Redução de bloqueio: ideias distorcidas e equivocadas atuam como bloqueadores 

da criatividade, por exemplo, pensar ser perda de tempo se entregar a reflexão e a 

fantasia, preferir o tradicional ao novo, não valorizar a intuição e os sentimentos 

valorizando mais a razão e a lógica enquadrando o individuo as questões de gênero 

(sentimento e intuição são do universo feminino e lógica e cálculos do universo 

masculino). 

Renzulli IN Alencar & Fleith (2003), propôs o Modelo de Aprendizagem Ideal 

(ou Modelo dos Três Anéis) neste modelo a aprendizagem criativa vai envolver a 

interação permanente do aluno, professor e o currículo. 

Referente ao aluno considera-se quatro aspectos: habilidades cognitivas, 

características afetivas, estilos de aprendizagem e interesse. 

O professor, segundo o modelo proposto, deve deter os conhecimento da 

disciplina que leciona e estar motivado, ter prazer em ensinar, buscando técnicas 

adequadas e atualizadas para assim motivar e criar o interesse do aluno. 

O currículo vai envolver: A estrutura da disciplina, compartilhando o 

conhecimento de modo organizado, contextualizando e interligando o conhecimento 

a outros saberes. O conteúdo e a metodologia da disciplina que apresenta os 

principais princípios e conceitos do conteúdo ligados à realidade do aluno, para que 

assim ele possa transferir o conhecimento para diversas situações da sua vida, 

sempre levando em conta a faixa etária, maturidade e os conhecimentos prévios e o 

uso da imaginação para poder visualizar acontecimentos futuros, ver a 

consequência dessa aprendizagem de ângulos diferentes. 

Cavalcanti (2009) salienta algumas situações que ocorrem em sala de aula 

que provocam obstáculos ao processo de desenvolvimento criativo, desmotivando a 

aprendizagem dos alunos. 

Segundo Domingues (2008), fazer julgamentos que levem a crença de que o 

aluno não tem capacidade para aprender ou fazer atividades acertadamente, 

acreditar que o contexto escolar não pode mudar, não se aprofundar em conteúdo 



que demande um maior aprofundamento, dar ênfase excessiva ao uso da lógica 

dedutiva visando a aprendizagem e resolução de problemas negligenciando a 

dimensão pratica do saber e as vivencias do aluno, negar a dimensão das emoções, 

do humor do lúdico e da espontaneidade, ter como meta cumprir a programação 

curricular deixando de lado os interesses e as necessidades dos alunos, impedir que 

o aluno desenvolva o pensamento crítico e reflexivo e a construção de sua 

autoconfiança, ser negligente quanto a cooperação incentivando em demasia a 

competição, desprover os alunos de atividades que estimulem seu potencial criativo. 

Apesar das inúmeras barreiras que o contexto escolar apresenta para o 

desenvolvimento da aprendizagem, da motivação para aprender e da criatividade, a 

mudança desse quadro pode acontecer se ocorrer maior equilíbrio entre a dimensão 

cognitiva e afetiva, considerar mais a importância do lúdico, do prazer de criar, do 

sonho e da auto realização dos alunos. (Alencar, 2001). 

 

2.3 - O professor como facilitador da expressão criativa 

 

Mitjáns Martinez (2002), em seus estudos sobre criatividade concluiu que as 

pesquisas na área da educação priorizam bem mais os alunos deixando os 

professores em segundo plano evidenciando a necessidade de incluir o professor, 

no contexto educativo e no desenvolvimento das propostas pedagógicas nesses 

estudos. O professor tem um papel ativo e essencial para fomentar a expressão 

criativa dos alunos em todas as etapas da educação formal, inclusive da Educação 

Infantil, para que o trabalho pedagógico se transforme de maneira criativa 

viabilizando desenvolver a criatividade dos alunos. 

O autor acima citado, em seus trabalhos de investigação com profissionais 

criativos, entre professores de diferentes níveis de ensino constatou que para que o 

professor atinja seus objetivos educativos de maneira mais eficiente ele vai precisar 

ir além da elaboração de atividades inovadoras, também demandará habilidades 

comunicativas que lhe ajudem a criar um ambiente comunicativo para que essas 

atividades façam  sentido para o desenvolvimento da criatividade. Essa habilidades 

comunicativas vão permitir que o professor crie um sistema de comunicação em sala 

de aula e fora dela e assim contribuir para o desenvolvimento da personalidade dos 

alunos, para que isso se concretize destaca-se um conjunto de habilidades 



comunicativas essenciais para o desenvolvimento da personalidade  e da 

criatividade dos alunos, são elas: 

- Habilidade para fazer perguntas sugestivas e provocativas contribuindo para o 

desenvolvimento da problematização, reflexão e os interesses cognitivos; 

- Habilidade e sensibilidade para menear adequadamente o erro, atribuindo-lhe um 

significado positivo e natural no processo de aprendizagem; 

- Habilidade e sensibilidade para perceber os avanços do aluno não só na aquisição 

de conhecimento, mas também no seu desenvolvimento pessoal, como segurança, 

motivação, audácia, independência dentre outros, estimulando-os 

convenientemente; 

- Sensibilidade para perceber as necessidades e os problemas dos alunos e 

habilidade para lidar de forma efetiva; 

- Habilidade para ouvir e colocar-se no lugar do outro estando aberto a experiências 

diferentes; 

- Habilidade e sensibilidade para respeitar a individualidade, lidando de maneira 

adequada as diferentes situações em que ela se expressa e saber estimular seu 

desenvolvimento de forma adequada; 

- Habilidade para fazer com que a avaliação seja um momento comunicativo, 

desenvolvendo um sistema de avaliação e aprendizagem, dialogando os resultados 

para estimular no aluno o desenvolvimento da persistência, segurança, reflexão e da 

criatividade; 

- Habilidade para utilizar as diferentes situações de sala de aula para valorizar a 

originalidade, a opinião do aluno, expressões de criatividade nas atividades de 

aprendizagem; 

- Habilidade para a comunicação e trabalhos com os pais, tendo em vista agregá-los 

nas ações trabalhadas com seus filhos a respeito da criatividade para que não 

inutilizem sua ação pedagógica criativa. 

“Para que a criatividade aconteça, é necessário que o aluno seja exposto a 

diversas áreas do saber, diferentes estilos de ensino e várias formas de avaliação, 

favorecendo também um conhecimento significativo” (FLEITH, 2003 IN LIBÓRIO, 

2009, p. 27). 

 

6. RESULTADOS  



Através da pesquisa realizada observou-se que existe muita teoria a respeito 

do assunto, as obras consultadas trazem o conceito de criatividade através de 

diferentes olhares que convergem sempre no mesmo sentido. Quanto à 

aplicabilidade no contexto escolar, as pesquisas demonstram que  

apesar do reconhecimento da importância de se trabalhar a criatividade no contexto 

escolar, ainda existem ideias errôneas sobre criatividade. O conceito de criatividade 

através dos tempo carregou consigo um caráter subjetivo dissociado da razão e da 

logica, próprias do contexto escolar, por esta razão muitos educadores ainda 

rejeitam o desenvolvimento e a prática da criatividade do ambiente escolar. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho aponta para uma desmistificação do uso da criatividade como 

prática educativa, encontramos varias pesquisas sobre o assunto que nos mostram 

que os professores ainda acreditam que a criatividade é inata e desconhecem que 

ela pode ser desenvolvida no ambiente propicio dentro da sala de aula. Acreditamos 

que novas pesquisas devam direcionar-se para este aspecto, ou seja, levar até o 

professor esclarecimentos sobre o conceito correto de criatividade e a possibilidade 

de seu desenvolvimento em condições favorecedoras. 
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