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CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO CENÁRIO EDUCACIONAL 
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    Vivemos em um mundo globalizado onde a informação circula rapidamente através 

dos meios de comunicação e redes sociais, entretanto apesar de vivenciarmos uma 

atmosfera de crescente inovação parece-nos que no cenário educacional pouco se tem 

avançado neste quesito.  

   Embora as escolas tenham, na sua maioria, acesso as novas tecnologias da informação 

sentimos na fala de docentes e gestores uma angustia no que tange a operacionalizar 

processos criativos. Por este motivo resolvemos organizar esta obra contando com a 

participação de especialistas na área para que possamos promover um espaço de 

reflexão sobre o tema Criatividade e Inovação. Não pretendemos apresentar receitas de 

operacionalização e sim reflexões e possiblidades de práticas criativas e inovadoras. 

    Para iniciamos está nossa jornada reflexiva precisamos esclarecer o que entendemos 

por Criatividade e Inovação. 

  O primeiro passo para entender o processo criativo e entender que a criatividade e um 

processo que começa na subjetividade de cada sujeito, neste aspecto Carneiro (2013, p. 

136) afirma que “[...] criar transcende a ação de gerar, porque ninguém cria a partir do 

nada, já que a base para tal processo é a própria experiência”. 

  O autor nos ínsita com esta afirmativa a refletirmos sobre nossas experiências de vida. 

A cada momento nossa existência nos coloca de frente a necessidade de ações criativas 

para enfrentarmos os obstáculos diários de nossa trajetória seja pessoal ou profissional. 

Este espirito inovador e criativo vem acompanhando a humanidade e é o responsável 

pelos grandes saltos da ciência e melhoria de qualidade de vida. 

     A criatividade e inovação está presente em nossa vida diária, começa em ações 

cotidianas, como por exemplo, conseguir sobreviver com baixos salários,  

Com injustiças sociais, com descriminações, com falta de acesso a serviços básicos de 

saúde e educação. Embora estas reflexões sociais não sejam o foco desta obra, servem 



 
 

 
MARIA TAIS DE MELO – mariataism@gmail.com 

 

como ilustração que cada um de nós precisa ser criativo e inovador para nossa 

sobrevivência. 

    Com esta introdução queremos deixar explícito que nosso conceito de criatividade e 

inovação vai além das novas tecnologias da informação. Parti da ação subjetiva de cada 

um de nós. 

  

    Para Nascimento (2013, p. 90), “o ser criativo precisa de liberdade e também associa 

o envolvimento de seu meio para expressar o que faz parte de seu contexto, pois “[...] a 

criatividade é o próprio exercício da liberdade de pensar, de agir, de ser, além dos 

padrões que adotamos. Ser criativo implica em uma atitude livre, a partir da qual se 

assume um papel de responsabilidade pela criação (criar+ação) de sua própria 

realidade”. Para tanto, a prática escolar incentivadora do desenvolvimento criativo é 

imprescindível, pois “[...] o ser humano tem uma tendência natural de exprimir para si 

e para o outro aquilo que pensa e o que sente e isso só será possível se a escola permitir, 

incentivando a prática da criatividade”. 

 Nesta ótica temos também a contribuição de (RAJADELL, 2012, p. 108).  

“[...] transcender o conhecimento de conteúdo, requer alguns passos interessantes que 

vão desde a curiosidade, a demonstração, a sensação, a incerteza, a lógica, a 

imaginação, a corporeidade e a conexão”, pois “[...] produtos orvalhados de 

criatividades impactam, motivam o aluno, aproximam o aluno, transmitem bem-estar”. 

 Torres (2009, p.68) também contribui para esta reflexão (2009, p.68), “[...] as Escolas 

Criativas são aquelas que vão adiante do lugar de que partem, oferecem mais do que 

têm e ultrapassam o que delas se espera, reconhecem o melhor de cada um e crescem 

por dentro e por fora, buscando o bem-estar planetário. 

    Para as autoras a inovação e tarefa aqueles que estão convencidos de que a ordem 

habitual e rotineira do ensino deve ser alterada por novas formas [...] de compreender 

o mundo e exercer a docência. {...}para que as mudanças, nas práticas educativas, 

aconteçam é necessário que devamos interagir intencionalmente com os sujeitos e 

favorecer a interação entre eles, de forma a termos uma ação pautada numa nova 

concepção. As práticas inovadoras são possibilidades dessas ações porque se 

fundamentam na dimensão ontológica, epistemológica e metodológica do 
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conhecimento. Tais práticas evidenciam que há necessidade de rompermos com o 

paradigma conservador e com a prática meramente transmissiva do saber com forte 

tradição no ensino[...] (SUANNO; DITTRICH; MAURA, 2013, p.225). 

       Em síntese, os autores aqui elencados nos incitam a repensar o ato pedagógico para 

além das barreiras do que está instituído, sem menosprezar os avanços tecnológicos. 

      No momento atual da esfera globalizada não podemos ilhar os alunos nas escolas, 

como se instituíssemos barreiras físicas entre a escola e o mundo real. Neste contexto 

as novas tecnologias da informação e as redes sociais são importantes para não criamos 

nos alunos a sensação que estão encastelados nas escolas. Entretendo em nada adianta 

estes recursos tecnológicos e não forem acompanhados de práticas criativas e 

inovadoras no processo ensino-aprendizagem. Precisamos resgatar o humano das 

relações dentro do cenário educacional. 

   Para seguirmos em nossa linha de raciocínio traremos agora a contribuição de duas 

das principais pesquisadoras desta área no cenário brasileiro: Ribeiro e Fleith. Para estas 

duas autoras é de fundamental importância, destacar o papel que os professores 

exercem no desenvolvimento criativo, elas reforçam a necessidade de que eles tenham 

conhecimento sobre alternativas de desenvolver a capacidade criativa, como forma de 

estarem preparados para identificar esses comportamentos e estimular os alunos em 

direção às suas possibilidades máximas. 

     Segundo Alencar (1995), o que a escola propõe como objetivos a alcançar, em termos 

de aprendizagem e ensino, poderá favorecer ou, pelo contrário, dificultar o 

desenvolvimento do potencial criador, considerando-se que fatores tanto intrapessoais, 

como interpessoais, individuais ou sociais, exercem um impacto significativo na 

produção criativa do indivíduo e da sociedade.’  

       Não queremos com isto dizer que a criatividade no contexto educacional passe 

somente pela formação do professor, Fleith (2011), por sua vez, questiona o quanto a 

escola como um todo tem contribuído para preparar o aluno para identificar e 

solucionar problemas, para integrar e produzir com liberdade.  

       Não queremos com isto dizer que a criatividade no contexto educacional passe 

somente pela formação do professor, Fleith (2011), por sua vez, questiona o quanto a 

escola como um todo tem contribuído para preparar o aluno para identificar e 

solucionar problemas, para integrar e produzir com liberdade.  
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     Em síntese, esta é uma temática complexa que envolve várias variáveis: Gestão, 

formação acadêmica, processos de ensino aprendizagem, ambientes de aprendizagens, 

novas mídias e etc. Este tema é debatido em todo o mundo e tem algumas teorias que 

embasam esta discussão. 

Vamos rever algumas: 

1- Teoria de investimento em Criatividade de Stemberg 

STEMBERG & LUBAR(1999) E Stemberg (2000.2003) Apresentam a criatividade como 

produto de seis elementos que apesar de distintos são inter-relacionados: habilidades 

intelectuais, conhecimentos, estilos de pensamento, personalidade, motivação e 

ambiente adequado. 

Esta teoria se sustenta na tese de que são necessárias interações de aspectos individuais 

e contexto ambiental, pois há uma relação direta entre estas duas esferas. Os autores 

salientam que pode haver limites para alguns destes componentes. O conhecimento, 

por exemplo parece ser o mais afetado destes elementos, pois ele depende de acesso e 

dos níveis alcançados por os outros componentes. Ressaltam também que um destes 

componentes pode servir de alavanca para os outros. A motivação, por exemplo, é 

apresentado como potencializador de componentes que estejam enfraquecidos como 

o conhecimento. Também podemos observar em alguns casos a interação de dois ou 

mais elementos como a inteligência e a motivação que podem resultar no aflorar de 

processos criativos, mesmo que os outros componentes estejam enfraquecidos.  

 

2- Modelo Componencial da criatividade de Amabi 

.  
 Para Amabi(1966,p.35) 
 “ {...} um produto ou resposta será julgado criativo na medida em que: a) é novo e 
apropriado, útil, correto ou de valor para a tarefa em questão, e b) a tarefa é heurística e 
não algorítmica”. 
       Para a autora para que o ato criativo se concretize é necessário que três componentes 
estejam em interação: habilidades de domínio, processos criativos relevantes e motivação 
intrínseca. 
       As habilidades de domínio são descritas como sendo a base do processo, pois requer 
amplo conhecimento, habilidades técnicas e talento em uma determinada área. 
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       Processos criativos por sua vez estão associados ao estilo cognitivo que possibilita a 
exploração de novos recursos cognitivos e de trabalho. 
      A motivação intrínseca (subjetiva) está relacionada ao envolvimento do sujeito com 
determinada área em que atua ou quer atuar. 
 
 3-Perspectiva de Sistemas de Csikszentmihalyi 
 
   Segundo a Perspectiva de Sistemas  (Csikszentmihalyi, 1988; 1997), a 
criatividade resulta da interação de três fatores: o domínio, o indivíduo e o campo. 
O domínio transmite informações ao indivíduo, e este produz variações que, por meio do 
campo, podem ou não ser incorporadas a esse domínio. Nesta visão sistêmica, um sistema 
influencia o outro ao mesmo tempo para condução de um ato criativo. 
 
    O autor ressalta ainda um outro componente importante:  essa produção criativa só 
será reconhecida criativa através   do julgamento de sujeitos de um dado campo.  Este 
julgamento é influenciado por um contexto sócio-cultural, podendo, portanto, deixar de ser 
considerada criativa em outro contexto temporal.  
  
  Podemos perceber que as teorias aqui exemplificadas trazem sempre a ideia que o 
processo criativo é complexo e está inter-relacionado a outros elementos. 
. 
      Esta discussão de criatividade que até pouco tempo estava mais focado em ambientes 
laborais, vem recentemente sendo trazido para o contexto educacional. 
        A escola começou a ser percebida como um contexto de suma importância para o 
aflorar da criatividade nos sujeitos envolvidos no processo educacional, o que nos levou a 
repensar processos pedagógicos descontextualizados e ultrapassados no nosso espaço-
tempo. 
 
    Autores como Solé e Coll (1996, p.18), contribuem para esta reflexão e enfatizam que; 
 
  “A educação escolar promove o desenvolvimento na medida em que promove a atividade 
mental construtiva do aluno, responsável por transformá-lo em uma pessoa única, 
irrepetível, no contexto de um grupo social determinado’ 
 
       Nesta mesma linha de raciocínio De La Torre (2005), alerta para o fato que proporcionar 
uma espaço-ambiente que promova o aflorar de processos criativos deve começar desde 
a educação infantil. 
. 
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    Como pretendemos estabelecer um paralelo entre criatividade e inovação no 

contexto escolar fase necessário também revermos alguns conceitos de inovação, 

lembrando que todos foram formulados tendo como base as empresas e industrias: 

     Para, NICK BALDWIN IN COED (2003) inovação é a exploração com sucesso de novas 

ideais. Na mesma linha a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE:2003), compreende inovação como um conjunto de diligencias científicas, , 

financeiras e comerciais, incluindo o investimento em novos conhecimentos 

tecnológicas, organizacionais, financeiras que visem a produção de novos produtos e 

processos mais eficientes.  

  Podemos observar que os conceitos aqui delineados estão relacionados a produção de 

novos produtos ou processos. 

  Você deve estar se perguntando o que estes conceitos ligados a economia tem a ver 

com o contexto educacional ou com o tema criatividade. 

   Respondendo, pontuamos que podemos fazer a transposição didática destes 

conceitos para nosso cotidiano profissional e aproveitarmos a possibilidade de 

repensarmos novos processos pedagógicos e ensino, aprendizagem e também de gestão 

com foco em fazer o novo, através de processos criativos.    

  A seguir vamos elencar alguns exemplos de ações que podem ajudar no aflorar de 

processos criativos no cenário educacional: 

 

1- Jogos – Os jogos desde os mais simples tendem a envolver os alunos e tornarem 

as aulas mais atraentes. Nesta mesma linha podemos organizar competições 

colaborativas entre os alunos. Não devamos incentivar a competição e sim a 

colaboração. 

2- Autonomia – Estimule os alunos a criarem soluções para situações hipotéticas e 

incentive as iniciativas de resolução de questões de forma diferenciada da 

preconizada pela lógica imposta nos modelos e formulas conhecidas. 

 

3- Mudança de ambiente- Procure planejar aulas fora da sala de aula. Esta mudança 

de espaço pode ser muito interessante pois indiretamente podem sinalizar aos 

alunos que o processo educativo está muito além das barreiras físicas da sala de 

aula. 
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4- Responsabilidade – Procure envolver os alunos nas atividades. Promova o 

envolvimento deles no planejamento e desenvolvimento de atividades. Procure 

ouvi-los. Proponha debates de temas que gostariam de incluir no planejamento 

da disciplina. Promova rodadas de conversa sobre a relação da disciplina que 

estão estudando com o contexto de vida de cada um deles. 

 

5- Atividades Grupais – Planeje ao máximo atividade grupais. Mas tenha cuidado 

para não deixar que estas atividades se torne a divisão de conteúdo entre os 

alunos, onde cada um saiba apenas a sua parte do trabalho. Trabalho em grupo 

para ser eficiente precisa promover o debate e organização conjunta para 

socialização do conhecimento. 

 

 

6- Metodologias diferenciadas- Cada aula precisa ser planejada de forma 

diferenciada. Use metodologias diferenciadas e novas mídias. Quando falamos 

de mídias nos referimos a todas as mídias disponíveis, que vão desde o giz e o 

quadro até as novas tecnologias da informação. A mídia deve ser variada, e não 

importa se é um nova tecnologia ou uma simples folha de papel em branco. Você 

pode estar se perguntando como motivar alunos com uma folha em branco. Um 

exemplo de atividade: você entrega um folha para cada aluno e pede para que 

eles coloquem mentalmente naquela folha um determinado tema que o tem 

preocupado muito atualmente. Depois peça para que todos levantem a mão com 

a folha e comessem a sacudir a mesma. O resultado será um barulho coletivo. 

Depois você propõe que cada um aja sobre este problema. Todos são convidados 

a amassar a folha com força e intensidade. Na sequência peça que abram as 

folhas. Incentive que ajam sobre ela novamente com mais intensidade. Ao 

voltarem a abrir a folha de o comando para que todos levantem novamente as 

mãos e voltem a sacudir a mesma. Você vai observar e eles também, que o 

barulho diminuiu muito. Pois, ao serem dobradas as folhas sofreram uma 

alteração em sua forma e o barulho foi sufocado em grande parte. Aproveite 

este momento para refletir com eles que quando temos um problema que nos 

inquieta, que nos tira o sono e que faz barulho, se agirmos sobre ele, nos 

mobilizarmos a tendência é que o barulho diminui e estas ações só se fazem mais 

acentuadas quando são feitas no coletivo. 
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7- Utilize novas tecnologias da informação, incluindo as redes sociais. As novas TICS 

e as redes sociais fazem parte do cotidiano dos alunos e não podemos encastela-

los na escola, ignorando que no cotidiano eles estão permanentemente 

conectados. Procure incluir também acesso e atividades onde estas mídias 

possam ser utilizadas como ferramentas pedagógicas. 

 

 

8- Problematização – Procure problematizar situações relacionadas com as 

disciplinas e os incentive a debaterem e encontrarem soluções para as temáticas 

apresentadas. Incentive sempre as iniciativas, mesmo quando não forem as que 

você esperava. Procure entender a lógica utilizada pelo aluno e não apenas os 

resultados. Lembre-se que a ciência se fez em um movimento de ensaio e erro.  

O erro no cenário educativo e esperado, pois é um ambiente de aprendizagem e 

reflexão. 

 

9- Coerência entre as disciplina – É de suma importância que os alunos percebam 

a coerência entre as disciplinas e que os professores procurem realizar 

planejamentos conjuntos para deixarem claro para os alunos que os conteúdos 

escolares não estão desconectados com os contextos sócio- históricos e 

econômicos de onde vivem. 

 

Para concluir ressalto que existem várias maneiras de repensar a forma dos processos 

ensino-aprendizagem, e nesta perspectivas nós educadores temos que nos reinventar 

cotidianamente...  
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