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Introdução 
Educar em tempos incertos, neste mundo complexo, tecnológico, veloz e em 
constantes mudanças, conforme Castells (1999, 2003), Morin (2000, 2007) e outros, é 
um desafio à profissão do professor que precisa reinventar sua prática pedagógica, 
para reencantar o estudar e o aprender. As formas tradicionais de ensino, baseadas no 
paradigma científico tradicional, já não bastam para a geração ‘Y’ ou Z’ deste século, 
constantemente ‘conectada e antenada’, vivendo em um espaço educacional 
associado à pluralidade disciplinar e à complexidade humana, onde deve ser 
incentivada a convivência pacífica entre raças e culturas, a sustentabilidade, a ética, a 
formação cidadã (Arroyo, 2013; Craft, 2007, Gardner, 2007; Moraes, 2015; Ponti; 
Ferràs, 2006, entre outros). A instituição de educação superior deve preparar 
profissionais para o mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e exigente, que 
valoriza pessoas capazes de enfrentar os desafios diários, inovar, apresentar soluções e 
agir rapidamente. O multiculturalismo é uma realidade no mundo moderno, mas é 
preciso fazer com que funcione, como forma de se buscar a paz. Segundo Alencar 
(2007), a criatividade é um recurso humano natural, habilidade de sobrevivência para 
os próximos anos, que precisa ser cultivada na contemporaneidade e que, para 
Howkins (2007), é ferramenta para inventar a sustentabilidade do mundo do futuro e 
está presente em todos os níveis de negócio, onde não basta ter brilhantes ideias, mas 
saber o que fazer com elas. Conforme afirmam Sternberg e Grigorenko (2000), há 
muitas maneiras de o ambiente estimular a criatividade. Para eles, o professor que 
quer proporcionar um ambiente estimulador da criatividade e do multiculturalismo 
deve ter em mente algumas palavras-estímulo: modelar, exemplificar, demonstrar, 
desenvolver, promover e estimular. Acrescentam, ainda, que os professores mais 
lembrados são aqueles cujos pensamentos e ações serviam como modelos para os 
alunos e que criavam um ambiente prazeroso de ensino.  
É certo que o professor precisa tornar suas aulas mais atraentes, desenvolver nos 
alunos a expressão de ideias originais, úteis à sociedade, base para se alcançar 
inovações e trabalhar o pensamento divergente e o convergente. Entretanto, como 
vencer as desigualdades sociais a violência que está fora e dentro dos ‘muros’ do 
espaço escolar, os desafios ambientais, os problemas da contemporaneidade com uma 
educação moldada em outros tempos, com um professor formado para um mundo 
com outras características, mas com alunos que já não apreciam mais receber 
simplesmente a educação tradicional?  
Portanto, é preciso voltar os olhares à formação do professor, buscando respostas a 
várias indagações. Como formar professores que ensinem e formem cidadãos e 
profissionais para a contemporaneidade, usando procedimentos didáticos muitas 
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vezes antiquados? O professor sabe trabalhar com o multiculturalismo, com olhares da 
sustentabilidade e da transdisciplinaridade? “Formar, (de) formar ou (in)formar? Como 
equilibrar uma formação atuante, criadora, motivadora sem cair num ‘fazer 
irrefletido’?” (Porto, 2002, p. 1). 
Vários pesquisadores têm analisado a formação do professor como Anastasiou (2001), 
Behrens e Ens (2015) e Tardif (2003), assinalando que, infelizmente, sua formação está 
aquém do necessário à atualidade, ainda nos moldes tradicionais, voltada para outra 
realidade e que a formação continuada não está suprindo devidamente lacunas que o 
permitam transformar sua atuação e tornar suas aulas criativas, capazes de motivarem 
o estudante a gostar de estar na escola e aprender, a prepará-lo para atuar na 
diversidade, a trabalhar em um ambiente multicultural e a cultivar a sustentabilidade 
do planeta. O professor está hoje refém de sua formação e dos alunos do século XXI.  
É inevitável que os cursos de formação de professores trabalhem em conjunto com 
outros atores do processo educativo para reinventar o sentido de ser professor. 
Devem ainda garantir uma profissionalização capaz de atender às necessidades dos 
novos tempos e assegurar um percurso acadêmico de qualidade, atentando para a 
produção de novas mentalidades, o que implica a oferta de um ensino criativo, 
mobilizado para promover mudanças (Cavalcanti, 2006).  
É preciso haver, dentro das instituições de educação superior, espaço mobilizador 
capaz de transformar a experiência de criar num evento de relevância significativa para 
a vida de cada indivíduo, lembrando que a criatividade pode ser um elemento 
facilitador para o processo ensino-aprendizagem. Tais instituições devem ser um 
campo para reflexão e problematização da atualidade, pesquisa, inovação, busca de 
soluções para a comunidade, difusão e preservação do conhecimento e não ficarem 
presas às características de sua origem como ensino enciclopédico, didática 
tradicional, ênfase na aprendizagem mecânica e memorização, com pouco estímulo ao 
desenvolvimento do pensamento criativo e divergente. Duailibi e Simonsen (2009) 
lembram a analogia feita por Goldberg, que em seu livro ‘The wisdom paradox: how 
your mind can grow stronger as your brain grows older’ explica que a criatividade é 
como um músculo que cresce conforme o seu uso e pode-se exercitá-lo para crescer. 
Mediante o exposto, os objetivos são apresentar recortes e análises de duas pesquisas. 
A primeira, para a dissertação de Mestrado em Ciência Política, analisa uma política 
afirmativa no ensino superior (Bragança, 2007). Conforme Jaccoud e Benghin (2002), 
Gomes (2001) e outros autores, as políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, visam combater à discriminação racial, de gênero, de cor, de 
sexo e de origem nacional, visando a corrigir os efeitos vigentes da discriminação 
praticada no passado. A segunda, para a tese de Doutorado em Educação, expressa a 
necessidade de se colocar a criatividade como partícipe das práticas pedagógicas em 
todos os níveis de ensino, inclusive o da educação superior (Oliveira, 2012).  

Método 
O método das duas pesquisas foi qualitativo, por meio de entrevistas 
semiestruturadas, guiadas por um roteiro previamente estabelecido. A pesquisa para 
se conhecer o pensamento sobre uma política inclusiva foi realizada com 20 alunos do 
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curso de Pedagogia da Faculdade de Educação de uma universidade de Brasília. A 
outra, a respeito da existência ou não de práticas criativas, foi realizada com 20 alunos 
e 20 professores da pós-graduação stricto sensu de uma universidade de Brasília, de 
diversos cursos. As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas e 
analisadas, segundo a análise de conteúdo, preconizada por Bardin (2004). 

Resultados 
Os resultados da primeira pesquisa indicaram que: (a) a política de inclusão relativa ao 
sistema de cotas é um fator facilitador para o ingresso dos afrodescendentes na 
universidade; (b) houve a percepção dos cotistas de preconceitos por parte dos 
professores ou dos colegas, preconceito muitas vezes de forma velada; (c) houve 
reconhecimento da identidade racial e interesse pela cultura negra; (d) o curso onde 
houve mais ingressos pelo sistema de cotas foi o de Pedagogia; (e) esse sistema tem 
provocado conflito de ideais por uma educação diferente e gerado muitas críticas; (f) 
um dos problemas mais agravantes é a permanência na universidade dos alunos 
ingressos por tal sistema, uma vez que os programas de ajuda têm sido insuficientes. 
Há de se ressaltar que a maioria desses alunos possuía lacunas na sua base de 
conhecimentos e com baixo poder aquisitivo. 
Os resultados da segunda pesquisa mostraram que professores e estudantes 
entrevistados vislumbraram esse mundo novo, complexo, com características 
peculiares e sinalizaram a importância de ser criativo na atualidade, no contexto da 
pós-graduação e na maioria das profissões. Suas respostas confirmaram a escassa 
presença da criatividade no contexto e nas práticas pedagógicas e a existência de 
poucos professores incentivadores da criatividade discente em aula. Afirmaram ter 
satisfação pelas aulas do professor que ministra sua aula de forma inovadora, 
provocativa, propondo novas formas de conhecer, rompendo com o ensino tradicional, 
mecânico e autoritário e estimulando o pensamento crítico. Também foram 
ressaltadas muitas práticas pedagógicas ainda nos moldes tradicionais, havendo 
necessidade de se revisá-la, estabelecer estratégias criativas e inovadoras de ensino. 
Por outro lado, foram enumeradas muitas barreiras ao novo e ao criativo, no contexto 
universitário. 

Conclusões  
Apesar do cenário deficitário da formação do professor, existem soluções para se 
melhorar o contexto educacional e nosso objetivo é mostrar algumas dessas propostas 
derivadas das pesquisas realizadas: (a) inserir na formação continuada dos professores 
informações sobre como desenvolver a criatividade, sua e a dos alunos; (b) fornecer-
lhe ferramentas que o possibilitem melhor lidar com o multiculturalismo em sala de 
aula; (c) incentivar o uso da criatividade nos procedimentos pedagógicos do professor, 
dando-lhe liberdade de ação e pensamento e compromisso social com a comunidade; 
(d) envolver todos os agentes (professores, gestores, alunos, outras pessoas do 
contexto) para se obter um clima criativo no âmbito educacional; (e) vencer as 
barreiras à criatividade, com ações que incentivem a não se focar apenas em livros 
básicos e a fugir de trabalhos rotineiros; (f) considerar que também o adulto necessita 
ser estimulado; (g) reduzir regras, padrões, burocracia, conservadorismo; (h) modificar 
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o sistema de avaliação, passando a valorizar o esforço do professor e do aluno 
criativos; (i) realizar melhoria na infraestrutura, possibilitando aos professores acesso a 
tecnologias suficientes e atualizadas, salas adequadas, recursos materiais, cinema, 
laboratórios; (j) adotar a transdisciplinaridade e a sustentabilidade como norteadores 
de ações; (k) rever e avaliar as ações afirmativas constantemente. 
Ainda temos que percorrer um longo caminho para que haja uma melhoria na 
profissionalização docente universitária e para que o professor seja formado com 
múltiplos olhares, possa cultivar o multiculturalismo, a transdisciplinaridade, a 
criatividade e contribuir para a formação de profissionais e cidadãos éticos e 
transformadores deste mundo. 
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