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Resumo 
É o objetivo do simpósio discutir questões referentes à criatividade e novas competências 
na educação superior. Reconhece-se que cabe à educação superior preparar os 
estudantes para um mundo que exige mais do que amplitude e profundidade de 
conhecimento. Há características desejáveis em profissionais de distintas áreas, as quais 
caberiam a educação superior, fomentar. Entre elas, as competências comportamentais, 
perceptuais, afetivas e simbólicas. De forma similar, em discussões sobre o profissional 
ideal, a criatividade ocupa um lugar central. Esta se constitui em recurso fundamental 
para o indivíduo, possibilitando-lhe tirar maior proveito das oportunidades e responder de 
forma mais produtiva aos desafios em sua vida pessoal e profissional. Não obstante o 
reconhecimento do valor de se cultivar a criatividade discente e a criatividade almejada 
por educadores e gestores, nem sempre essa meta se reflete nas práticas pedagógicas. A 
escassez de informação sobre criatividade e as lacunas na formação do professor 
explicam esse quadro. Reconhece-se a necessidade de mudanças substantivas na 
educação de modo a garantir uma cultura de ensino e aprendizagem voltada para a 
criatividade. Cabe ao docente assumir o papel de catalisador do potencial de seus 
estudantes e a estes incorporar novos hábitos de produção, expressão e implementação 
de novas ideias.  
 
Palavras-chave: magistério superior; formação profissional; criatividade; professor; 
desenvolvimento de competências; práticas docentes. 
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Resumo 

A Educação Superior no Brasil tem seu marco contemporâneo na promulgação, em 1996, da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que define objetivos, prioridades e condições para a 
política educacional brasileira. Desde então, debates e pesquisas ligados à essa modalidade de 
ensino apresentam novas organizações administrativas, projetos curriculares diferenciados, 
incentivos à formação docente, critérios para regulação da avaliação de cursos e instituições, ações 
afirmativas para inclusão e permanência de estudantes com qualidade e dignidade, entre outras 
ações e políticas. Na perspectiva da organização pedagógica, a partir dos anos 2000 têm-se a 
formulação e promulgação de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação 
no país. As DCNs orientam a construção de um perfil profissional comprometido historicamente com 
as demandas sociais e apontam as competências que seriam mais adequadas aos futuros 
profissionais. A ênfase da Educação Superior passa do foco conteudista na transmissão de 
conhecimentos científicos para um sistema acadêmico baseado no desenvolvimento de 
competências, entendido como a mobilização de diversos recursos  que oportunizem processos 
complementares e interdependentes de re-construção de ações bem sucedidas no exercício da 



prática profissional. Nesse cenário, apresenta-se esse trabalho com o objetivo de desencadear 
reflexões acerca do desenvolvimento das competências transversais que agregam, para além 
daquelas de domínio intelectual, o conjunto de crenças, saberes, princípios, afetos, repertório sócio-
afetivo, posturas de reflexão, crítica e autonomia que é desenvolvido pelos estudantes da Educação 
Superior, muitas vezes ao largo do currículo formal. Como desdobramento, propõe-se uma 
categorização de competências transversais, organizadas em blocos de recursos pessoais, 
interpessoais e éticopolíticos. A despeito dos desafios que se colocam à Educação Superior no 
Brasil, é seu propósito a formação profissional e cidadã de seus atores e a disseminação de um 
consciente compromisso ético e político entre aqueles que têm a oportunidade de trilhar essa 
trajetória de formação. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento de competências; Educação Superior; formação profissional. 

 
 
O sistema de ensino superior, enquanto um dos elos integradores entre as demandas da 

sociedade e as políticas educativas, tem sido caracterizado ora por uma instituição que produz 
conhecimentos e forma cidadãos para as práticas da vida social e econômica, ora como aparato 
institucionalizado para beneficiar e favorecer interesses mercadológicos e privatistas. Em qualquer 
perspectiva, porém, a Educação Superior deve ser entendida como fenômeno social e histórico, que 
contribui para desencadear processos formativos mais globais, e que, como tal, sofre transformações 
e cumpre papéis dinâmicos, respondendo às demandas que lhes são feitas nas mais diversas 
circunstâncias históricas (Dias Sobrinho, [1], [2], [3], [4], [5]; Dias Sobrinho & Ristoff [6]).  

Questões epistemológicas, éticas, ideológicas, políticas, culturais, técnicas e de outras 
naturezas imprimem complexidade à formação oportunizada na Educação Superior. Em geral, a 
educação oferecida nas Instituições de Ensino Superior (IES) é orientada por objetivos específicos 
que levam em conta o conhecimento baseado nas ciências; ao priorizar, muitas vezes com 
exclusividade, o processo de produção científica, as propostas acadêmicas tendem a segmentar a 
ciência e a distanciá-la dos fenômenos reais, fragmentando e descontextualizando a realidade em 
sínteses encapsuladas por disciplinas, módulos, cursos. Por outro lado, a informação que circula nas 
IES não consegue expressar a totalidade do conhecimento produzido nem pelos meios científicos 
nem pelas relações sócio-culturais. Há, subjacente ao “discurso científico”, vários outros discursos 
sociais, articulados aos contextos e às relações intersubjetivas que os produziram, que nem sempre 
se concretizam nas opções de formação oferecidas, principalmente por meio de cursos, mas que, 
ainda assim, influenciam a trajetória profissional e a constituição dos sujeitos. Aliado a isso, a 
dinâmica e as características estruturais institucionais podem levar ao desenvolvimento de inúmeras 
ações e concepções, coercitivas ou autônomas, de transformação ou adequação, dependendo das 
visões e ideologias próprias à cada IES e ao sistema de Educação Superior como um todo (Dias 
Sobrinho, [7], [8]) . 

Nessa direção, acredita-se que o processo educativo que circula no interior das IES deve ser 
entendido não apenas na perspectiva do ensino e das aprendizagens de conhecimentos, mas, 
também, a partir das dimensões sócio-política, econômica, ética e cultural. Essas dimensões irão 
constituir, de forma mais abrangente, a função social das instituições encarregadas da Educação 
Superior que, mesmo abrigando inúmeras contradições, hospedam também múltiplas forças, que se 
empenham em enfrentar essas contradições. Tais impasses e dinamismo afetam sobremaneira 
processos formativos e subjetividades daqueles que participam dessa modalidade de ensino 
(Marinho-Araujo, [9]). 

Com base nesses pressupostos, defende-se que o esforço da Educação Superior - enquanto 
modalidade de ensino, processo formativo e base para orientação de políticas públicas -, deve incidir 
na formação cidadã de seus atores, para além do foco na competência profissional, enfatizando um 
profundo compromisso ético e político com o desenvolvimento e a conscientização de sujeitos 



responsáveis e críticos acerca das questões relevantes relacionadas à área social, econômica e 
cultural do seu contexto (Dias Sobrinho [10]; Dias Sobrinho & Ristoff [6]; Marinho-Araujo [11]). 

Considera-se a Educação Superior - em seus descompassos e avanços, em suas tendências 
e concepções, refletindo influências sócioculturais e intersubjetividades históricas -, contexto 
privilegiado para a formação de profissionais cidadãos, aptos a atenderem às demandas e aos 
desafios manifestados pela sociedade, a construírem o conhecimento, a contribuírem no combate às 
desigualdades sociais e regionais, a auxiliarem na inclusão das pessoas e a reafirmarem o respeito 
às diferenças. 

No Brasil, as políticas públicas voltadas à Educação Superior vêm deflagrando mudanças 
significativas no âmbito do desenvolvimento e da expansão desse seguimento, com desdobramentos 
nos processos avaliativos, justificando novas preocupações e abordagens nas organizações 
administrativa e pedagógica, nos projetos curriculares, na formação do corpo docente, nos processos 
de avaliação, na adequação de instalações físicas, nas concepções sobre inclusão e permanência de 
estudantes com qualidade e dignidade (Marinho-Araujo, [9]). 

Várias ações concretizaram, nesse início de milênio, essas tendências. 
Na perspectiva da organização pedagógica, a partir dos anos 2000, a Educação Superior 

brasileira desencadeou um amplo processo de discussão entre especialistas, consultores, 
professores, pesquisadores, técnicos, associações, fóruns profissionais, de classe e acadêmicos que 
se desdobrou na promulgação de Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN (MEC, [12]) para os 
cursos de graduação em todo o país, consideradas um avanço em relação ao Currículo Mínimo que 
até então vigorava (Guzzo, [13]; Marinho-Araujo[14]). As DCNs orientam a construção de um perfil 
profissional competente e comprometido historicamente com as demandas sociais, enfrentando o 
desafio em apontar quais competências seriam mais adequadas ao exercício profissional 
contemporâneo dos futuros profissionais. A instalação das DCNs nos diversos cursos no país vem 
assinalando, ainda que lentamente, para a premente re-configuração de desenhos e abordagens na 
práxis acadêmica.  

Assim é que, no Brasil, a caracterização do perfil profissional a ser formado na Educação 
Superior tem como base central o desenvolvimento de competências e as formas para identificar, 
reconhecer e certificar as competências adquiridas. 

Discutir, portanto, um perfil profissional baseado em competências torna-se pertinente no 
atual contexto de ações políticas educacionais nessa modalidade de ensino. 
 
Abordagem de competências na formação do perfil profissional na Educação Superior 

O desenvolvimento de um perfil profissional competente e comprometido com as demandas 
sociais é um processo longo e configura-se como uma questão complexa, relacionada e influenciada 
por muitos aspectos, dentre os quais a história pessoal e o reconhecimento social da profissão. A 
Educação Superior, ao se comprometer com a preparação para esse perfil, deverá oportunizar uma 
articulação entre o campo específico de atuação e o domínio dos saberes, dos conhecimentos e das 
competências que caracterizam as possibilidades da atuação profissional (Araujo [15]). 

O desenvolvimento de competências durante a preparação profissional deve permitir articular 
teorias, conceitos, métodos à saberes, práticas e escolhas ao identificar um problema e buscar sua 
solução no cotidiano laboral. O estudante da Educação Superior deveria vivenciar uma dimensão 
formativa ampliada, configurada pela mobilização de diversos recursos, da ciência e da experiência, 
em processos complementares e interdependentes de construção e re-construção de competências 
que serão necessárias para o exercício de sua prática profissional.  
 No entanto, encontrar na literatura uma base teórica comum para o conceito de competência 
tem sido um desafio para muitos estudiosos do tema. As diferentes explicações que o termo tem 
originado desde a Idade Média ancora-se em diferentes matrizes teórico-conceituais que orientam 
sua descrição e os conseqüentes desdobramentos. 

As inúmeras mudanças mundiais ocorridas nas condições sociais, econômicas, históricas e 
culturais das últimas três décadas, influenciaram as relações e as situações de trabalho, redefinindo 



perfis profissionais e estabelecendo novas organizações do trabalho. A complexidade da questão da 
competência cresceu em extensão nesse novo cenário. Surgiram critérios de competências, 
categorias de “saberes”, conceitos particulares que geraram terminologias associadas às 
competências: “performance”, “know-how”, qualificação e inúmeras definições para “saberes”, 
adquiridos por hábito ou por aprendizagem formal ou informal.  

O conceito de competências alterou-se na medida em que o contexto sócio-histórico e 
econômico se modificou, gerando maior complexidade aos processos de trabalho, exigindo 
aprofundamento no conhecimento científico-tecnológico e a utilização de capacidades cognitivas 
complexas, desenvolvidas por meio de relações sistematizadas com o conhecimento teórico formal. 
As demandas por melhoria da qualidade dos produtos e de flexibilização dos processos de produção 
e de trabalho exacerbaram a competição e acabaram por utilizar a educação e a formação escolar 
como meio de incrementar ou adaptar aquisições individuais às suas exigências (Araújo, (Araujo 
[15]). 

A noção de competência é polissêmica e permite evocar simultaneamente uma multiplicidade 
de conhecimentos, de saberes, de habilidades e diversos outros recursos internos, quando 
colocados ou não em prática nas atividades, situações ou relações. Uma competência não se define 
apenas em termos de prontidão para o desempenho de uma ação, mas, antes, constrói-se no 
cotidiano, exigindo dos seus atores a identificação dos conhecimentos pertinentes e a mobilização de 
recursos, configurados em uma postura ativa e eficaz diante dos desafios ou problemas. 

Para além de concepções taxonômicas ou exclusivamente cognitivistas acerca da 
compreensão de competências, autores contemporâneos têm buscado uma ampliação conceitual a 
partir da qual se entende a competência como um complexo processo auxiliar no enfrentamento de 
uma realidade mutável e histórica, que exige escolhas e decisões flexibilizadas (Le Boterf [16],[17]; 
Stroobants [18]; Zarifian [19], 2001, 2003; Witorsky[20]). 

A ampliação da noção de competência praticada por esses estudiosos, retira-a da explicação 
limitada a um “saber fazer”, expresso por meio de ”resolver problemas” ou “desenvolver 
determinadas tarefas”, ancorado apenas em esquemas operatórios mentais e domínios cognitivos 
superiores na mobilização de um somatório de certos “conhecimentos, habilidades e atitudes”. 
Também a competência não se define somente como um conjunto de habilidades ou capacidades 
utilizadas circunstancialmente para dar cabo a uma tarefa. Muitas vezes, o fim de uma tarefa não 
significa sua conclusão mais bem sucedida; ou, ainda, o enfrentamento de situações emergenciais 
exige uma combinação criativa de ações técnicas com soluções inusitadas, inovadoras, 
imponderáveis na resolução das urgências.  

Assim, a perspectiva conceitual ampliada entende que ser competente caracteriza-se na 
mobilização de diversificados recursos disponíveis que, diante de uma situação-problema, deverão 
ser articulados aos pontos críticos identificados da situação, para que seja possível tomar decisões e 
fazer encaminhamentos adequados e úteis ao seu enfrentamento, especialmente em contextos 
relacionais (Le Boterf [16]). 

Aprender a identificar, mobilizar e utilizar, intencionalmente, recursos (entendidos como 
conhecimentos, saberes, habilidades, esquemas mentais, afetos, crenças, princípios, funções 
psicológicas, atitudes, posturas, comportamentos e outros processos psicológicos), nas relações e 
em ação, é o que leva a construir a visibilidade de uma competência como uma dimensão do 
processo de desenvolvimento humano. Os diversos recursos a serem mobilizados constituem-se 
como conteúdos simbólicos diferenciados de atividades que serão transformados, reflexiva e 
intencionalmente, em novos conteúdos de atividades mais complexas e diversificadas (Stroobants 
[18]). Essa perspectiva torna a abordagem por competência fértil mediação entre a construção do 
saber e a transposição desse saber para ações cotidianas, com forte aparato desenvolvimental, 
reflexivo e autônomo em função das escolhas dos sujeitos (Le Boterf [16]).   

A concepção de competência, assim revisitada, aproxima-se de uma perspectiva mais 
ampliada, na medida em que busca a construção e a mobilização não só de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores, em uma dimensão técnica especializada, mas também de afetos, 



práxis e atributos intersubjetivos de comunicação e de inter-relações, em uma dimensão 
intencionalmente reflexiva. Seria ingenuidade acreditar que apenas as possibilidades de uma 
formação profissional fossem suficientes para preparar o sujeito para trabalhar a intencionalidade na 
construção de uma postura reflexiva. É claro que caminhos de conscientização não podem ser 
forjados apenas por processos de formação profissional ou de construção de saberes e 
competências; contudo, é bastante útil e necessário, principalmente diante dos imprevistos, das 
“urgências e emergências” ocasionais em contextos de trabalho, que processos de formação 
profissional, especialmente no caso da Educação Superior, encorajem a tomada de consciência, 
oportunizando o exercício da lucidez, da reflexão, da análise, do questionamento em busca de uma 
competência reflexiva e intencional. 
 Um outro aspecto que os autores (Le Boterf [16]; Paquay [21]; Wittorski [20]),  vem sublinhando 
no debate teórico sobre competências é a sua dimensão coletiva, em contraponto a ser considerada 
somente como uma característica individual, um atributo esperado ao indivíduo, sem implicar um 
caráter coletivo à combinação de competências demandadas a um contexto profissional específico 
ou a uma determinada categoria profissional. Construir competências em um processo formativo 
pressupõe considerar, de forma preponderante, a influência desses fatores sócio-profissionais 
coletivos e, por vezes institucionais, nas práticas sociais da vida profissional.  

Caracterizar a competência, e especialmente a competência profissional, nessa dimensão 
significa incorporar uma historicidade organizacional e coletiva à consolidação de um processo 
identitário competente, configurado na perspectiva de constantes construções e re-construções para 
a compreensão do mundo e sua transformação. A ênfase em processos coletivos não minimiza 
interesses, expectativas, projetos e aspirações individuais dos sujeitos; ao contrário, favorece a 
autonomia no sentido de emancipação das relações alienantes, fortalece opções solidárias e articula 
a dimensão profissional à dimensão sócio-política (Araújo [15]; Le Boterf [16]; Marinho-Araujo[22]; 
Marinho-Araujo[23]; Marinho-Araujo[24]; Paquay [21]; Wittorski [20]).  

Wittorski [20] aponta que as vias de desenvolvimento de competências devem caracterizar 
percursos e processos pessoais e profissionais nos quais os sujeitos se engajam e passam a 
produzir formas distintas de atuar e de aprender. É possível, portanto, planejar um desenvolvimento 
estruturado de competências, tanto no plano individual quanto no coletivo, por meio processos 
educativos que oportunizem diversos caminhos para que os estudantes construam suas 
competências. Para o autor, essas funções são asseguradas pela mobilização decorrente da 
transformação de saberes em novas preparações para agir, em função tanto das características 
pelas quais os saberes são produzidos (individual, coletivo ou compartilhado) quanto das formas 
pelas quais se dá a organização do trabalho (prescritivas, tarefas coletivas, equipes autônomas, 
organização por projetos, grupos participativos). 
 Tanto Wittorski [20] quanto Le Boterf [16] sugerem que espaços privilegiados para o 
desenvolvimento de competências sejam situações cujos objetivos provoquem o comparecimento de 
ações intencionais, originando atividades condizentes e favoráveis à construção de uma identidade 
profissional adequada às exigências das situações concretas. 

Entender a noção de competência em sua dimensão histórica, social e cultural, a coloca em 
uma perspectiva para além da construção objetiva de seus significados, considerando-a como 
estratégia multidimensional presente na atividade humana, cumprindo o papel de recompor 
identidades pessoais e promover saltos qualitativos na história do desenvolvimento psíquico dos 
sujeitos. 

 
Categorização de Competências: a composição das Competências Transversais 

 
Desenvolver competências em um processo de formação na Educação Superior requer um 

aparato metodológico que não pode dispensar uma categorização de competências. 
É fato que inúmeras propostas pedagógicas e acadêmicas privilegiam um conjunto específico 

de competências, chamadas por  Wittorski [20] de “competências de domínio ou intelectuais". Mas, o 



repertório sócio-afetivo também deve ser considerado como mais um dos recursos psíquicos 
integrados e mobilizados pelas competências, devendo ser considerados como processos básicos e 
eficazes ao enfrentamento das diversas situações de formação educativa e profissional.  

Um dos grandes desafios que se coloca hoje nas práticas formativas profissionais é a 
necessidade de se transpor ou transferir o que se aprendeu a uma situação nova ou a outras 
situações diferentes. Nem sempre, nos cursos superiores, são ensinadas posturas de reflexão, crítica 
e autonomia em relação às situações apresentadas e às diferentes possibilidades de ação a serem 
desenvolvidas. 

Como oportunizar a expressão de competências nas etapas e processos de desenvolvimento 
profissional, permitindo aos estudantes projetarem em uma atuação prática, as experiências, 
posturas, vivências familiares aliadas aos conhecimentos e habilidades adquiridos no curso, 
permitindo-os compreenderem, de forma intencional, como as trajetórias profissionais podem ser 
constituídas na interdependência subjetiva das identidades pessoais por meio de outros 
desenvolvimentos, para além dos técnicos científicos? 

Ao evidenciar-se, mais uma vez, a interdependência entre identidade pessoal e profissional, 
subjetividades individual e social, contingências e contextos que potencializam desenvolvimento, 
deflagra-se a necessidade de que a formação profissional, notadamente na Educação Superior, 
sustente um desenvolvimento de competências atravessado por “elementos de sentido” de outros 
contextos da vida social, para além da técnico-científica, contribuindo para a configuração de um 
perfil profissional mais ampliado. 

Nessa direção, defende-se como oportuna e necessária a reflexão acerca de categorizações 
de competências, em especial as competências transversais. 

Entende-se competências transversais como um conjunto diversificado de recursos 
individuais e sócioculturais, mobilizados com intencionalidade pelos sujeitos em situação de 
formação ou exercício profissional, visando a resolução de uma determinada situação problema. A 
mobilização e combinação de recursos tende a se transversalizar, de forma flexível, a outras 
situações profissionais complexas e imprevisíveis. 

Engloba o conjunto de competências que são transversais às diferentes profissões/atividades 
profissionais e que facilitam a empregabilidade de quem as possui. Envolve crenças, valores, 
saberes práticos, posturas, princípios, afetos, escolhas, funções psicológicas complexas 
(criatividade, imaginação, outras), esquemas mentais, habitus, características de cidadania e outras 
possibilidades de desenvolvimento subjetivo, comportamental, afetivo.  

A literatura aponta como amplas categorizações de competências transversais conjunto de 
recursos pessoais (auto-gestão de seu processo de desenvolvimento profissional, articulação de 
experiências prévios aos conhecimentos teóricos, autonomia, objetividade, organização, 
persistência), sociais ou interpessoais (atuação e/ou coordenação de equipes multiprofissionais, 
promoção de desenvolvimento coletivo, comunicação e socialização de objetivos e projetos comuns, 
cooperação), ético-políticos (respeito a diferentes concepções e idéias, pensamento reflexivo  e 
crítico, análise macro e micro dos contextos profissionais, responsabilidade pelas escolhas feitas e 
por suas conseqüências, compromisso sócio-político). 

Optar por trabalhar e desenvolver competências requer tempo e disponibilidade, além de um 
olhar crítico frente às propostas curriculares, pedagógicas, acadêmicas que assumem um enfoque 
conceitual míope acerca dessa abordagem. 

Diante da tarefa de educar por competências, torna-se imprescindível enfrentar alguns 
desafios teórico-conceituais e tomar a ampliação da noção de competência como tarefa necessária 
e, até certo ponto, urgente, de tal forma que essa abordagem responda às exigências atuais por 
transformações histórico-culturais a partir dos contextos educacionais mediadores de 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 
As DCNs tem orientado que os perfis profissionais estruturem-se com base no 

desenvolvimento de competências e não mais a partir de uma sobrecarga conteudista de 
informações. Para tal, considerar como foco de formação na Educação Superior a construção de 
competências, para além do treino de habilidades ou capacidades específicas, intencionalmente 
buscadas no percurso da formação profissional, torna-se bastante útil e necessário ao cenário atual 
dessa modalidade de ensino no país.  

Acredita-se que não se pode encarar o acesso à Educação Superior como mais uma forma 
de ascensão social; a expansão oportunizada nessa modalidade de ensino vincula-se fortemente a 
processos de desenvolvimento humano adulto em uma perspectiva qualitativamente mais crítica e 
complexa. 

A mediação sóciocultural que circula especificamente no contexto da Educação Superior, 
oportunizada por um grupo social diferenciado pela suas experiências e história de vida, gera um 
universo semiótico bastante rico em produções simbólicas, favorecendo o desenvolvimento de 
processos interpsicológicos que serão posteriormente internalizados de forma intrapsicológica. A 
forma pela qual o sujeito utiliza e incorpora a informação que recebe, a generaliza, sintetiza e 
ressignifica aos seus próprios objetivos, constitui processos importantes de configurações subjetivas 
e conseqüentes desdobramentos às suas funções e responsabilidades profissionais. 

Contextos institucionais de aprendizagem formal, com especial destaque para o fértil espaço 
das instituições educativas de Educação Superior, recebem influências culturais, econômicas, 
políticas, ideológicas acrescidas da complexidade característica ao mundo do trabalho. A preparação 
profissional originária nas IES exige um aprofundado e atualizado conhecimento científico-
tecnológico, uma apropriação veloz de ferramentas cada vez mais sofisticadas diante das novas 
invenções humanas e a utilização de diversos recursos subjetivos, com forte apelo contemporâneo, 
às concepções de inclusão social e construção de cidadania. Portanto, a preparação profissional 
demandada na sociedade contemporânea requer um aparato complexo de competências a serem 
desenvolvidas e ressiginficadas nos mais diversificados contextos formativos. 

Como sugerem Wittorski [20] e Le Boterf [16], o lócus privilegiado para o desenvolvimento de 
competências seriam os contextos envolvendo ações e operações intencionais, originando atividades 
condizentes e favoráveis à construção de uma identidade profissional adequada às exigências das 
situações concretas, tanto individuais quanto coletivas, para contextos de trabalho. Uma forte 
exigência do processo de construção de competências é a utilização de conhecimentos, sejam eles 
aprofundados, sistematizados, advindos da experiência pessoal, elementares ou complexos.  

Para Tardif [25], construir competências pressupõe considerar, como preponderante, a 
dimensão histórica da vida pessoal e profissional. É no processo temporal dessa construção que o 
profissional domina progressivamente os conhecimentos necessários à realização da sua actividade 
laboral; que ressignifica crenças, representações e certezas sobre sua prática; que integra 
habilidades, saberes e conhecimentos nas contradições, dilemas e tensões oriundos das diversas 
fontes que diversificam, historicamente, as competências (Araújo [15]; Marinho-Araujo [22]).  

A consolidação das competências na trajectória profissional pressupõe uma dimensão 
histórica, re-significada durante o desenvolvimento do sujeito e no interjogo das relações sociais 
partilhadas. Assim, trabalhar competências, especialmente na Educação Superior, é prever 
processos de continuidade e de rupturas, transformando-se complementarmente em função das 
inúmeras situações oportunizadas e vivenciadas. 
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Resumo 

Muito tem sido debatido acerca da necessidade de uma reorganização das 
práticas docentes na educação superior a fim de se proporcionar um ensino 
criativo, desafiador, motivador, integrado e interdisciplinar. No mundo do 
século XXI, marcado pelo crescente avanço tecnológico, pelas rápidas 
mudanças sociais e culturais, pelas turbulências econômicas, pelo fenômeno 
da globalização, pela complexidade das relações interpessoais e pelo declínio 
dos valores, é imperativo o investimento no potencial criativo humano. Embora 
o valor de se cultivar a criatividade em sala de aula seja reconhecida e 
almejada por educadores e gestores, nem sempre as práticas docentes 
implementadas refletem esta meta educacional. Portanto, o objetivo deste 
texto é discutir obstáculos ao desenvolvimento da criatividade na educação 
superior e propor estratégias de estimulação do potencial criador de 
estudantes e professores universitários. 

 

Palavras-chave: criatividade, educação superior, práticas docentes, ensino 
criativo. 

 

 

Muito se tem discutido sobre as práticas educacionais implementadas em 
diferentes níveis de ensino, inclusive na educação superior. Neste segmento educacional, 
é debatida a necessidade de uma reorganização das estruturas que nelas se apresentam 
a fim de proporcionar um ensino mais integrado, interdisciplinar, flexível e comprometido 
socialmente (Castanho & Castanho [1]; Cunha [2]; Ludke & Cruz [3]). No mundo do século 
XXI, marcado tanto pelos avanços tecnológicos, como também pela crise moral e ética e 
conflitos sociais e econômicos, é essencial desenvolver, no contexto universitário, 
indivíduos com sensibilidade diante do mundo e mobilidade do pensamento, originalidade 
pessoal, atitude para transformar as coisas, espírito de análise e síntese e capacidade de 
organização (Castanho [4]).  

Embora o valor de se cultivar a criatividade em sala de aula seja reconhecida e 
almejada por educadores e gestores, nem sempre essa meta se reflete nas práticas 
pedagógicas implementadas (Martínez [5]). Neste sentido, inúmeros autores têm se 
preocupado em discutir o papel das instituições de ensino superior na promoção da 
expressão da criatividade (Alencar & Fleith [6]; Briceño [7]; Castanho [4]; Tolliver [8]; 
Wechsler [9]). Martínez [5] aponta a necessidade de se investir na formação de docentes 
comprometidos com a promoção do conhecimento e incentivo ao potencial criativo dos 
alunos. Wechsler [9] conclui que é essencial formar professores criativos.  Entretanto, 
observa-se que o tema criatividade tem sido minimamente abordado em cursos de 
formação de professores oferecidos pelas universidades. A escassez de informação sobre 



criatividade e as lacunas na formação do professor são fatores que dificultam o 
desenvolvimento das habilidades criativas nos distintos níveis de ensino.  

Ademais, no Brasil, os cursos de graduação que oferecem licenciatura são os 
que apresentam maior número de não preenchimento de vagas, tanto na rede pública 
quanto na particular (Ministério da Educação [10]). Estes dados sugerem o desinteresse 
relativo à opção pela licenciatura. Em comparação com os demais cursos, a concorrência 
por áreas que oferecem licenciatura é menor. Por exemplo, no ensino público, enquanto 
há 5 candidatos por vaga em cursos de graduação com licenciatura, há 6 em Economia, 
11 em Administração, 18 em Direito e 41 em Medicina. É interessante ressaltar que as 
áreas de Administração e Direito estão entre as de maior concentração de candidatos em 
instituição particular, num percentual sete vezes maior do que na rede pública.  

Nos últimos dez anos, ainda segundo o Ministério da Educação brasileiro [10], 
observa-se um aumento no número de pessoas que ingressaram em cursos de 
graduação que oferecem licenciatura. Em 1991, um total de 555.636 estudantes 
ingressou nestes cursos. Em 2002, 1.059.385 estudantes, sendo 47,3% em instituição 
pública e 52,7% em instituição particular, iniciaram sua graduação em cursos de 
Licenciatura. Nota-se que tais números equivalem a cursos que oferecem a opção em 
licenciatura e em bacharelado. Contudo, foram observados, por exemplo, em 2002, que 
apenas 176.569 graduados fizeram a opção por licenciatura.  

Diante deste cenário, Weber [11] chama a atenção para importância de se rever a 
formação em nível superior no processo de profissionalização do professor da educação 
básica. Picanço Diniz e Borges [12] afirmam que as instituições de ensino superior devem 
estar continuamente atentas ao papel que desempenham no quadro atual da educação e 
na formação de futuros professores da educação básica.  

É inegável a importância da formação de professores quando se reporta para a 
relevância da educação básica, onde atuarão, visando mais do que a reprodução de 
informação (CNE/CP [13]). Para Lara, Mosqueira e Ramos [14], o professor idealizado 
surgirá a partir de um processo de formação profissional longo e enriquecedor, que 
permitirá uma prática consciente e comprometedora socialmente. Tessaro e Guzzo [15] 
complementam que “não bastam apenas escolas, mais vagas pra alunos, melhor 
estrutura física, é preciso um professor que seja capaz de ensinar os alunos e 
transformá-los em cidadãos críticos e criativos” (p. 159).  Para isso, segundo Ruiz [16], 
é necessário que haja professores universitários, modelos para seus estudantes, 
docentes do futuro, motivados a aprender sempre e que busquem se aperfeiçoar e 
trazer inovações favoráveis para a sala de aula, sendo fundamental um profissional 
criativo e cheio de entusiasmo pelo processo de ensino-aprendizagem.  

Wechsler [9] enfatiza a relevância de uma universidade criativa que desenvolva 
nos futuros docentes “habilidades de pesquisa e espírito científico” (p.186) que os levem a 
oferecer um ensino atualizado, crítico e inovador. Entretanto, segundo Martínez [5], nas 
instituições formadoras de professores a criatividade não tem sido entendida como 
conteúdo específico e de valor para a atuação docente.  

Ademais, Wechsler [9] avalia que os fatores que inibem a criatividade, além da 
falta de preparo do professor, são as barreiras pessoais que o impede de ousar e buscar 
estratégias novas de ensino. Assim, a autora completa que muitos têm medo ou estão 
acomodados para enfrentar ou buscar propostas novas ao que fazem. Em um estudo 
conduzido por Alencar, Fleith e Martínez [17], investigaram-se barreiras à criatividade 
pessoal entre estudantes universitários do Brasil e México. Os dados indicaram que a 
barreira mais frequente apontada pelos estudantes foi falta de tempo e oportunidade. 
Observou-se, ainda, falta de motivação como uma barreira mais mencionada pelos 
estudantes mexicanos em comparação com os brasileiros.  



Alencar [18] investigou a percepção dos estudantes universitários quanto ao 
estímulo à criatividade por parte de seus professores. O estudo evidenciou que os 
professores pouco incentivam a criatividade, e que os programas das disciplinas não 
favorecem a expressão e o desenvolvimento da criatividade do estudante. Joly e Guerra 
[19]  verificaram o desempenho em compreensão de leitura e a percepção de barreiras à 
criatividade pessoal por parte de 121 universitários ingressantes. De modo geral, foi 
verificado que os estudantes consideraram a falta de tempo e oportunidade como a 
barreira pessoal mais significante. Da mesma forma, Alencar, Fleith e Virgolim [20] 
verificaram a percepção de estudantes universitários e professores referentes a barreiras 
à criatividade pessoal. O estudo apontou como barreiras, a ausência de estímulo ao 
desenvolvimento do potencial criativo por parte dos agentes socializadores, timidez, falta 
de autoconfiança e medo de errar e ser criticado. 

Em um estudo comparativo, Alencar e Fleith [21] examinaram a percepção de 
professores e estudantes universitários em relação ao incentivo à criatividade em sala de 
aula. Os resultados indicaram que a percepção do professor, ao se colocar na perspectiva 
dos estudantes, foi mais favorável do que a dos estudantes nos quatro fatores avaliados.  

Pereira [22] questionou as áreas que teriam mais necessidade de serem 
abordadas de forma mais efetiva na formação docente, segundo estudantes de 
Pedagogia em fase final de formação. As respostas que mais apareceram foram: 
criatividade na educação, pesquisa e atitude questionadora. Também Oliveira [23] 
analisou o professor ideal na percepção dos estudantes e professores de Pedagogia, do 
ensino fundamental e médio. As três respostas apresentadas com mais frequência para o 
professor ideal foram criativo, atualizado e amigo. Da mesma forma, o professor real foi 
descrito como cansado, desvalorizado e mal remunerado.  

Ribeiro e Fleith [24] analisaram a percepção de 82 professores universitários, de 
cursos de licenciatura, de instituições brasileiras, acerca da extensão em que suas 
práticas docentes favorecem o desenvolvimento da criatividade de seus estudantes, bem 
como possíveis barreiras à sua criatividade pessoal. O estudo verificou ainda a percepção 
de 1396 estudantes acerca destas práticas docentes. Os resultados indicaram que a 
percepção de professores acerca das práticas docentes foi mais favorável comparada a 
dos estudantes. Além disso, a percepção de estudantes de semestres avançados foi mais 
favorável do que a de estudantes de semestres iniciais em relação às práticas docentes. 
Estudantes de instituições particulares avaliaram mais positivamente a atuação docente 
promotora da criatividade do que estudantes de instituição pública. Falta de 
Tempo/Oportunidade foi apontada pelos professores como a principal barreira à 
criatividade pessoal.  

Com vistas a se criar oportunidades de aprendizagem que favoreçam o 
desenvolvimento do potencial criativo no contexto educacional, recomenda-se considerar 
três dimensões interativas: o estudante, o professor e o currículo escolar (Renzulli [25]). 
Um passo essencial no estímulo ao potencial criativo do estudante é fortalecer o aprendiz 
emocionalmente. Isto significa acolher e valorizar as suas ideias, confiar em sua 
capacidade e competência, ressaltar seus pontos fortes, propiciar um clima de segurança 
psicológica, promover sua autonomia e apoiá-lo na realização de tarefas desafiadoras 
(Alencar & Fleith [6]). No que diz respeito ao tipo de atividade a ser implementada em sala 
de aula, aquelas que estimulam o aluno a produzir muitas ideias, analisar criticamente um 
acontecimento, definir problemas, gerar múltiplas hipóteses e explorar consequências 
para acontecimento futuros são as que mais favorecem o desenvolvimento das 
habilidades criativas. 

Recomenda-se ainda que os professores obtenham informações sobre habilidades 
(cognitivas e afetivas), interesses e estilos de aprendizagem de seus alunos com vistas a 
planejar suas aulas com base nesses dados. Toda informação sobre o aluno (trabalhos 



de classe e extraclasse, provas, entrevistas etc) deve ser documentada e guardada em 
um portfolio, de forma que os pontos fortes, interesses e estilos de aprendizagem do 
aluno sejam ressaltados e o professor possa, portanto, conhecê-lo melhor e estruturar a 
aula visando atender as necessidades educacionais do aluno (Purcell & Renzulli [26]; 
Renzulli [27]). Também é necessário que os aprendizes tenham oportunidades de obter 
conhecimento pessoal acerca de suas habilidades, interesses e estilos de aprendizagem. 
Para isso, eles devem ser expostos a diversas áreas de conhecimento, estilos de ensino e 
formas de avaliação. 

O professor que contribui para a promoção da criatividade produtiva em sala de 
aula domina o conteúdo que ensina (conhecimento da disciplina), tem entusiasmo pelo 
conteúdo que leciona e pela atividade docente (romance com a disciplina) e faz uso de 
uma diversidade de técnicas instrucionais (aula expositiva, discussão em grupo, 
dramatização, instrução programada, tutoria, jogos, estudo individual etc). O professor 
comprometido com o desenvolvimento da criatividade de seus alunos é mais flexível, 
estabelece uma relação positiva com seus alunos, estimula o questionamento em sala de 
aula, apresenta senso de humor, passa mais tempo com o aluno do que o necessário, 
interage com o aluno fora de sala de aula, compartilha experiências pessoais 
relacionadas ao conteúdo ministrado e apresenta informações significativas, atualizadas e 
conectadas entre si (Alencar [18]; Csikszentmihalyi [28]; Renzulli [25]).  É importante que 
o professor traga sua própria colaboração criativa ao processo de ensino-aprendizagem, 
de forma a despertar o interesse, a curiosidade e a motivação dos alunos. 

Para isso, é essencial capacitar o professor a criar condições em sala de aula 
favoráveis ao desenvolvimento da criatividade e levá-lo a refletir sobre sua prática 
docente. Para Neves-Pereira [29], uma boa formação docente é aquela que possibilita 
amplo domínio de saberes pedagógicos progressistas; conhecimentos gerais sobre a 
criatividade e sua promoção em sala de aula; familiaridade com crenças, valores e hábitos 
culturais que priorizem a expressão criativa; domínio de saberes interdisciplinares, e 
reflexão sobre a própria prática docente. Como práticas docentes que estimulam a 
criatividade, podemos mencionar: 

 

 Considerar o erro como uma etapa do processo de aprendizagem. 

 Estimular o aluno a imaginar outros pontos de vista. 

 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. 

 Cultivar o senso de humor em sala de aula. 

 Ter expectativas positivas com relação ao desempenho da criança. 

 Demonstrar entusiasmo pela atividade docente e conteúdo que ministra. 

 Criar um clima em sala de aula em que a experiência de aprendizagem seja 
prazerosa.  

 Não se deixar vencer pelas limitações do contexto em que se encontra. 

 Relacionar os objetivos do conteúdo às experiências dos alunos. 

 Oferecer aos alunos informações que sejam importantes, interessantes, 
significativas e conectadas entre si. 



 Criar um espaço para divulgação dos trabalhos dos alunos. 

 Compartilhar, com os alunos, experiências pessoais relacionadas ao tópico 
estudado. 

 

O currículo escolar é o terceiro fator a ser considerado no processo de 
aprendizagem. Três aspectos do currículo devem ser introduzidos aos alunos: a estrutura, 
o conteúdo e metodologia da disciplina e o apelo à imaginação. Com relação à estrutura 
da disciplina, é primordial que seja informado ao aluno onde o conteúdo a ser ministrado 
está localizado, considerando-se as diferentes classificações, divisões e subdivisões das 
áreas do conhecimento, e qual é a história e o objetivo da área de estudo abordada em 
sala de aula. Em suma, é essencial que o conhecimento a ser ensinado ao aluno seja 
organizado, contextualizado, e que a interdisciplinaridade de conteúdos seja enfatizada.  
Quanto ao conteúdo e metodologia da disciplina, espera-se que os principais conceitos e 
princípios sejam apresentados e conectados à realidade do aluno, que tópicos 
representativos da área sejam selecionados, e que os métodos de pesquisa empregados 
e problemas ainda não solucionados na área sejam discutidos em sala de aula. Dessa 
forma, o aluno será levado a analisar, avaliar, questionar, criticar e solucionar problemas. 
Um currículo criativo e desafiador oferece ainda ao aluno a oportunidade de usar a sua 
imaginação, de visualizar consequências para acontecimentos futuros, de analisar uma 
situação sob diferentes ângulos e de vivenciar o processo de aprendizagem com prazer. 

Por fim, vale lembrar que não é apenas o conteúdo curricular em si que deve ser 
mudado, mas também a estrutura desse conteúdo de forma a propiciar uma 
aprendizagem criativa.  Para isso, é importante que o currículo relacione os objetivos do 
conteúdo às experiências dos estudantes, aborde problemas do mundo real, discuta 
problemas ainda não solucionados em distintos domínios, discuta problemas ainda não 
solucionados em distintos domínios e discuta a ética na produção criativa.  

Sem dúvida, são muitos os desafios e paradoxos vivenciados no contexto escolar, 
especialmente na educação superior. Por isso, a educação, conforme no ensina Novaes 
[30], deve dinamizar o potencial criativo por meio das mais diversas formas de 
conhecimento e experiência, da exploração de temas interessantes, do exercício do 
pensamento crítico e divergente e da criação de uma atmosfera de sala de aula que 
valorize a expressão e produção de idéias.  promovendo, assim, um processo de ensino-
aprendizagem prazeroso e significativo. 
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Este artigo apresenta as razões para a importância de se promover um ambiente 
propício à criatividade na educação superior. Ressalta que, apesar de a 
criatividade ser considerada um elemento chave para a realização do indivíduo e 
prosperidade de organizações e países, a atenção a ela na educação superior é 
ainda limitada, Considera que a ênfase maior tem sido na transmissão do 
conhecimento e no pensamento crítico e racional, desconhecendo a grande 
maioria dos professores universitários o que vem sendo pesquisado sobre 
criatividade na educação superior e ambientes de aprendizagem, ensino e 
avaliação que levem os estudantes a tomarem consciência de seu potencial para 
criar e expressarem a sua criatividade. O artigo finaliza com uma síntese de 
pesquisas recentes a respeito de criatividade na educação superior, as quais 
focalizaram tópicos diversos, como avaliação do nível de criatividade de 
professores universitários, características do professor facilitador e inibidor da 
criatividade, barreiras apontadas por professores do magistério superior ao 
fomento da criatividade nas disciplinas sob sua responsabilidade e formas de 
avaliação que estimulam o pensamento criativo. 
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A importância de um ambiente propício ao desenvolvimento da criatividade em distintos 
níveis de ensino tem sido reconhecida por um número crescente de educadores de 
distintos países. Tem sido lembrado que a instituição educacional não pode se restringir à 
transmissão apenas de conteúdos, técnicas e valores, uma vez que isto não é suficiente 
para garantir a adaptação e sucesso do indivíduo em um mundo marcado por mudanças 
que têm ocorrido em um ritmo exponencial, acompanhadas por grande instabilidade e 
incerteza. Vários autores, como Torrance [1], Cropley [2] e Alencar e Fleith [3] consideram 
ainda que as experiências criativas de aprendizagem constituem-se em uma via para o 
bem-estar emocional, contribuindo positivamente para a qualidade de vida do indivíduo. 
Também tem sido ressaltado que a capacidade de pensar de forma criativa e inovadora, 
aliada à apresentação de atributos de personalidade que se associam à criatividade, 
ajuda o indivíduo a lidar com a complexidade e desafios típicos do atual momento da 
História. Por esta razão, promover a flexibilidade, abertura ao novo e habilidade para 
propor soluções inovadoras para problemas diversos, deveria também fazer parte da 
proposta pedagógica dos mais diversos cursos universitários. 

Ademais, observa-se que a demanda por profissionais criativos, que dominem estratégias 
eficientes para identificar oportunidades, abordar e resolver problemas imprevisíveis tem 
sido uma tônica do mundo do trabalho. Entretanto, autores diversos, como Cropley [2] e 
Gilson [4], indicam a carência de profissionais que se sobressaem pela criatividade. 
Cropley, por exemplo, apresenta dados coletados na Austrália revelando não estarem as 
universidades propiciando a formação necessária ao fomento de profissionais criativos, 
que se caracterizem pelo domínio de estratégias eficientes para abordar o novo, lidar com 
o desconhecido, enfrentar as heterogêneas situações do cotidiano e resolver problemas 
imprevisíveis, uma vez que 75% de todos os novos graduados vinham sendo 
considerados pelas empresas que os admitiam como “deficientes” em criatividade, 
resolução de problemas e pensamento crítico e independente. Também Gilson [4] se 

reporta a um artigo publicado em um dos principais periódicos da Inglaterra  The 

Economist  no qual é apontado que “o principal desafio hoje enfrentado pelas 
organizações não é encontrar ou empregar trabalhadores dispostos a receber baixos 
salários, mas antes admitir indivíduos com alta capacidade intelectual e especialmente 
com a habilidade de pensar criativamente” (p. 304). Isto justifica a necessidade de a 
educação, especialmente a de nível superior, priorizar também o desenvolvimento da 
criatividade do estudante, incentivando-lhe a expressar a sua capacidade de criar e 
fortalecendo recursos pessoais de natureza cognitiva, afetiva e de personalidade que se 
associam à criatividade.  

Apesar de a criatividade ser considerada um elemento chave para a realização do 
indivíduo e prosperidade de organizações e países, a atenção a ela na educação superior 
é ainda limitada. Para Jackson, Oliver, Shaw e Wisdom [5], por exemplo, a importância da 
criatividade nos processos de ensino e aprendizagem é amplamente subestimada no 
contexto da educação superior, a qual dá mais valor ao pensamento crítico e racional. Tal 
ponto de vista está em sintonia com Fryer [6] que também sinalizou que a criatividade não 
vinha sendo reconhecida, sendo mesmo subvalorizada em grande número de disciplinas 
ensinadas em universidades da Inglaterra. Ademais Jackson [7] sublinha que, embora 
muitas vezes se espere que os estudantes sejam criativos, a criatividade raramente é 
incluída nos planos de disciplinas como um objetivo explícito a ser alcançado no decorrer 
do curso, desconhecendo ainda a grande maioria dos professores universitários o que 
vem sendo pesquisado a respeito de criatividade, o que dificulta a organização de 
programas e ambientes de aprendizagem, ensino e avaliação que contribuam para que 
estudantes de cursos superiores tomem consciência de seu potencial para criar e 



desenvolvam e expressem a sua criatividade. Em consonância com esse autor, 
Csikszentmihalyi [8] considera que o mais comum é a presença de propostas curriculares 
voltadas unicamente para a transmissão do conhecimento. Em complemento, Edwards, 
McGoldrick e Oliver [9] ressaltam que, para a criatividade ser incorporada ao currículo, ela 
deve ser explicitamente valorizada por professores, o que não ocorre com frequência.  

No Brasil, de forma similar, Castanho [10] aponta a falta de interesse em promover 
a criatividade nos cursos universitários, sinalizando que as faculdades brasileiras 
são geralmente pouco ou nada criativas. Considera ainda que a criatividade é uma 
característica que não se encontra facilmente na maioria dos jovens, os quais têm 
sido educados para uma atitude conformista e homogênea. 

Estudos de Nossa Autoria sobre Criatividade na Educação Superior 

Desde o início da década passada, desenvolvemos várias pesquisas com estudantes 
universitários, tendo constatado que, segundo esses estudantes, seus professores não 
têm propiciado condições favoráveis à criatividade. Em um de nossos estudos [11], 
realizado com uma amostra de 438 estudantes de duas universidades, observamos, por 
exemplo, que esta amostra, de modo geral, percebia os seus professores como 
apresentando pouco estímulo à expressão da criatividade discente. Possivelmente esta 
percepção reflete o comportamento do professor em sala de aula que denota pouca 
criatividade. Tal resultado foi similar ao obtido em pesquisa anterior de nossa autoria com 
uma amostra de estudantes do ensino médio [12], o que sugere a pouca ênfase que é 
dada à criatividade por parte de muitos docentes, os quais têm priorizado o pensamento 
lógico e racional, estando mais preocupados com o seu papel de transmissor de 
informações. Comparando também a avaliação, por estudantes, do nível de criatividade 
de seus professores, de seus colegas de universidade e de si mesmos, Alencar [13], Silva 
e Alencar [14] e Souza e Alencar [15] constataram que os estudantes universitários 
avaliaram os seus professores como significativamente menos criativos do que eles 
mesmos e seus colegas de classe. 

Mais recentemente, desenvolvemos também uma pesquisa [16] a respeito da percepção 
de professores e alunos da educação superior quanto à extensão em que os docentes 
propiciavam condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade, da qual 
participaram 1068 estudantes universitários de cursos diversos de distintas instituições de 
ensino superior e 35 de seus professores. A estes foi aplicado um questionário com 37 
itens referentes a comportamentos docentes ou práticas pedagógicas, solicitando-lhes 
para informar em que extensão os mesmos refletiam seus comportamentos típicos em 
sala de aula. Os professores responderam também o questionário uma segunda vez, 
porém na perspectiva de seus alunos, ou seja, considerando como seriam as respostas 
destes ao avaliarem os seus comportamentos docentes em sala de aula. Foi ainda 
utilizada uma terceira versão do questionário, com os mesmos itens, completada, porém, 
pelos estudantes avaliando o referido professor no que diz respeito às suas práticas 
docentes e comportamentos em sala de aula. 

Exemplos de itens respondidos pelos estudantes: 

 Na disciplina __________________, o professor, de modo geral: 

 Faz perguntas desafiadoras que motivam os alunos a pensar e raciocinar. 

 Valoriza as ideias originais dos alunos 

 Está disposto a elucidar dúvidas dos alunos. 

 Faz uso de formas diversificadas de avaliação. 



 Faz perguntas, buscando conexões com assuntos abordados. 

 Preocupa-se apenas com o conteúdo informativo.1 

 Utiliza sempre a mesma metodologia de ensino 2 

Tem entusiasmo pela disciplina que leciona. 

 Desperta o interesse dos alunos pelo conteúdo ministrado. 

Nas versões utilizadas junto aos professores, as instruções foram ligeiramente 
modificadas, como ilustrado a seguir: 

 Como professor na disciplina  __________________, é meu comportamento típico 
em sala de aula (ou: Segundo os alunos da disciplina ________________, é meu 
comportamento típico em sala de aula): 

 Fazer perguntas desafiadoras que motivam os alunos a pensar e raciocinar. 

Observou-se que os professores universitários, comparativamente a seus alunos, se 
autoavaliaram de uma forma significativamente mais positiva. Ademais, a segunda 
avaliação dos professores, ou seja, quando responderam na perspectiva dos estudantes, 
foi também significativamente mais favorável, tendo os professores superestimado a 
avaliação dos discentes quanto às práticas docentes utilizadas em sala de aula. Ressalta-
se que esta avaliação mais negativa por parte dos estudantes universitários está em 
consonância com resultados de uma outra pesquisa com 64 estudantes de Engenharia 
[17], os quais foram entrevistados a respeito de fatores que mais favorecem a expressão 
da criatividade pessoal e aqueles que mais inibem tal expressão. Esses, ao se referirem a 
fatores inibidores que teriam uma maior frequência entre estudantes universitários, 
mencionaram, além de elementos de caráter emocional, como timidez, insegurança, 
medo de se expressar; a falta de motivação e incentivo; as condições da universidade e a 
forma como o ensino vem sendo conduzido, em especial no curso de Engenharia, como 
ilustrado nas seguintes respostas:  

Na sala de aula as coisas são passadas e a gente é obrigado a ficar sentado e só ver 
aquela explicação e você não tem oportunidade de fazer nada diferente. 
Não há motivação, o professor não fala “e aí aluno, você não tem uma ideia melhor sobre 
isso?” O ensino é unidirecional, é só o professor pra gente, ele pode até ficar ofendido se 
você der uma opinião para ele. 

Também realizamos uma pesquisa [18] sobre comportamentos típicos do professor 
facilitador do desenvolvimento e expressão das habilidades criativas e daqueles que 
caracterizam o professor inibidor deste desenvolvimento, levantando dados a esse 
respeito junto a uma amostra de 92 estudantes de cursos de mestrado e doutorado de 
uma universidade pública. Uma análise de conteúdo da descrição apresentada dos 
comportamentos típicos do professor facilitador da criatividade resultou em distintas 
categorias de respostas, sendo que as três com maior número de respostas, em ordem 
decrescente, foram: práticas pedagógicas, preparação/bagagem de conhecimento e 
relação professor-aluno. 
 
Com relação às práticas pedagógicas, os estudantes se referiram especialmente à 
utilização de discussão e debates por parte dos professores, com um incentivo ao aluno 

                                                 
1
 Item invertido para fins de análise. 

2
 Item invertido para fins de análise. 

 



para questionar, refletir e participar ativamente das discussões em sala de aula. O 
professor facilitador foi ainda descrito como aquele que apresenta grau de preparação 
elevado, domínio do conteúdo ministrado e utilização de bibliografia ampla, provocativa 
e/ou adequada. A forma como o professor se relaciona com o aluno foi também 
ressaltada por um número substancial de pós-graduandos que participaram do estudo, os 
quais mencionaram que o professor facilitador trata o aluno com respeito e cordialidade, 
tendo um relacionamento amigável com os estudantes matriculados em suas disciplinas. 
Na descrição do professor facilitador, outras respostas que também ocorreram, porém, 
com menor frequência foram: (a) interesse pela matéria/aprendizagem do aluno; e (b) 
traços de personalidade. Dedicam-se completamente ao curso, preparam as aulas, alto 
nível motivacional com relação ao que ensinam, interesse real em ensinar, paixão pelo 
trabalho, são alguns exemplos de respostas relativas ao interesse pela matéria. Disposto 
a elucidar as dúvidas dos alunos, estimulador da aprendizagem, suporte constante à 
compreensão dos alunos, foram respostas obtidas que denotam interesse pela 
aprendizagem discente e que caracterizam o professor facilitador, na opinião da amostra 
do referido estudo. 
 
Com relação aos traços de personalidade do professor facilitador, foram salientados 
especialmente: abertura a críticas e ideias divergentes, pontualidade, assiduidade, senso 
de humor. O professor escolhido foi ainda descrito como alegre, autoconfiante, flexível, 
responsável, humilde, dinâmico e como tendo entusiasmo.  
Exemplos de respostas relativas ao professor facilitador, apresentadas pelos participantes 
do estudo, são transcritas a seguir: 
Tratamento respeitoso, com métodos de ensino variados que despertam interesse, 
criatividade e raciocínio. Incentiva a livre iniciativa. Alto grau de preparação e 
conhecimento da matéria e correlatas. 
Ela realmente ouve o que temos a dizer. Sempre pede a nossa reflexão sobre o assunto 
e, muitas vezes, incorpora o ponto de vista do aluno à discussão. Conhece vários 
paradigmas com profundidade, o que a impede de ser bitolada ou dogmática. Confia 
plenamente no aluno e dá a ele uma enorme autonomia na escolha do problema, na 
execução da pesquisa e na elaboração do trabalho final. Seu interesse em conhecer mais 
é genuíno. 
 
Na descrição do professor inibidor da criatividade, as categorias de respostas com maior 
frequência foram, em ordem decrescente: práticas pedagógicas, relação professor-aluno 
e traços de personalidade. Aulas expositivas centradas na reprodução do conhecimento, 
didática pouco estimulante, conteúdo apresentado de maneira mecânica, aulas 
monótonas, ilustram respostas referentes às práticas pedagógicas. No que diz respeito à 
qualidade da relação professor-aluno, os participantes do estudo mencionaram 
especialmente que o professor inibidor ignora contribuições do aluno, causa temor e 
ansiedade, colocando o aluno, muitas vezes, em situação constrangedora. Quanto aos 
traços de personalidade, o professor inibidor foi descrito como autoritário, arrogante, 
pouco flexível, excessivamente crítico. A seguir, respostas que ilustram a descrição do 
professor inibidor são apresentadas: 
Método de ensino rígido, desestimulando o prazer pelo curso; críticas não construtivas, 
deixando o ambiente das aulas muito tenso, alterando o ritmo do aprendizado. 
 
O professor só utilizou um sistema metodológico: somente aula expositiva. Era agressivo 
e arrogante. Isto inibia os alunos. Apesar de profundo conhecedor na sua área, não 
estimulava questões e debates. 
 



Aulas excessivamente expositivas. Postura distante e alheia. Os alunos são tratados 
como uma turma homogênea. Não disponibilidade para o atendimento extra-classe. 
Incentivo indireto à reprodução das ideias dos autores lidos. 
 

Um tema que tem sido discutido na literatura e que foi objeto de nosso interesse de 
investigação diz respeito aos mecanismos de avaliação utilizados pelo professor e a 
extensão em os mesmos têm contemplado a criatividade. Este foi também um dos 
aspectos focalizados por Edwards, McGoldrick e Oliver [9] em pesquisa com docentes de 
duas universidades inglesas que lecionavam uma ampla variedade de disciplinas de 
cursos diversos, como Arquitetura, Artes, Odontologia, Engenharia Elétrica, Direito, 
Ciência da Informação e Física, os quais foram entrevistados a respeito de suas 
perspectivas sobre criatividade e currículo. Quanto à avaliação, esses pesquisadores 
constataram que o uso de uma variedade de formas de avaliação foi apontado como um 
importante estímulo para o trabalho criativo, uma vez que permite a expressão de 
diferentes aptidões e encoraja distintas formas de pensamento. Foi ainda ressaltado pelos 
participantes do estudo que, no processo de avaliação, se deve encorajar o estudante a 
refletir sobre o seu trabalho, indicar áreas a serem melhoradas e não destruir a confiança 
do aluno em si mesmo.  

Práticas de Avaliação no curso de Pedagogia e suas contribuições para a criatividade 
discente foi foco de uma de nossas investigações [19]. Participaram do estudo 24 
professores e 117 alunos dos dois últimos semestres do Curso de Pedagogia para 
Professores em Serviços, os quais responderam duas questões abertas referentes às 
práticas de avaliação utilizadas pelos docentes do referido curso, e a extensão em que as 
mesmas favoreciam ou contemplavam o desenvolvimento e expressão do potencial 
criativo dos discentes. Os resultados indicaram uma grande diversidade de práticas de 
avaliação adotadas pelos docentes, sendo “atividade orientada para a prática” e 
“apresentação de trabalhos” as mais frequentes. Constatou-se ainda que, para mais da 
metade dos professores e alunos, as práticas de avaliação adotadas no referido curso de 
Pedagogia favoreciam o desenvolvimento e expressão da criatividade discente, 
reportando-se a aspectos distintos para justificar as suas respostas positivas, como, por 
exemplo, práticas avaliativas adaptadas à realidade do aluno, práticas avaliativas 
diversificadas, experiências compartilhadas, articulação teoria-prática na avaliação como 
elemento fomentador à criatividade e flexibilidade do professor no desenvolvimento do 
conteúdo programático. Tais resultados constituem-se em um indicador de que os 
docentes que participaram do estudo não adotavam atividades avaliativas reprodutivas, 
mas antes, levavam em conta as motivações e aspectos cognitivos e afetivos dos alunos, 
diversificando os procedimentos utilizados em sua prática avaliativa, o que é um elemento 
facilitador ao desenvolvimento da criatividade discente. 

A criatividade na formação e atuação do professor do Curso de Letras foi outro tópico 
objeto de nossa investigação [20]. Dados a esse respeito foram levantados via entrevista 
junto a 20 professores do referido curso, os quais foram inquiridos a respeito da 
importância da criatividade, suas concepções sobre a mesma, presença da criatividade no 
curso de Letras, potencial criativo e suas possibilidades de desenvolvimento, seu 
conhecimento sobre estratégias para desenvolver o potencial criativo do aluno, barreiras 
percebidas pelos docentes ao desenvolvimento da criatividade discente, entre outros 
aspectos. Os resultados indicaram que, embora a grande maioria dos docentes 
concordasse com a importância da criatividade na formação do cidadão e na possibilidade 
de se desenvolver o potencial criativo do indivíduo, os mesmos desconheciam técnicas ou 
procedimentos específicos para desenvolvê-lo. Sublinharam ainda que criatividade não foi 



um tema focalizado em seu curso de formação, tendo mesmo alguns sinalizado que, ao 
contrário, tiveram a sua criatividade bloqueada, além de se referirem ao método 
tradicional de ensino com ênfase no conteúdo, predominante nos cursos em que se 
formaram. 

Os docentes apontaram ainda várias barreiras percebidas por eles ao desenvolvimento da 
criatividade dos alunos, algumas delas referentes ao próprio aluno, outras à instituição e 
aos colegas e ainda outras resultantes da formação limitada do docente. É notório que a 
maior parte das barreiras apontadas estava relacionada aos alunos, como, por exemplo, 
sua timidez, cansaço, especialmente de estudantes de cursos noturnos, desmotivação 
para a disciplina, resistência à mudança e ao novo, além do despreparo. De forma similar 
ao observado em pesquisa com estudantes ingleses [21], em que foi constatado que nem 
sempre os estudantes recebiam bem novas práticas de ensino, alguns dos professores de 
Letras entrevistados mencionaram exemplos de alunos que estavam ávidos apenas por 
modelos tradicionais de ensino, considerando que o professor que não agia dentro dos 
padrões tradicionais de ensino queria apenas “enrolar o tempo”. 

Os elementos inibidores à promoção da criatividade na perspectiva de professores da 
educação superior foi também objeto de investigação [22] em um estudo com 338 
professores de cursos das mais diversas áreas do conhecimento, os quais responderam a 
uma checklist que incluía 20 itens relativos a possíveis barreiras percebidas por eles ao 
fomento da criatividade nas disciplinas sob sua responsabilidade. Os resultados indicaram 
que, entre as quatro barreiras apontadas por maior número de docentes, três delas diziam 
respeito ao aluno: alunos com dificuldades de aprendizagem na sala de aula, 
desinteresse do aluno pelo conteúdo ministrado e elevado número de alunos em sala de 
aula. Tais resultados são similares a outros alcançados por Carvalho e Alencar [23], com 
uma amostra de professores de Geografia do ensino fundamental, Vianna e Alencar [24], 
com tutores de educação online, e por Souza e Alencar [14], com docentes do curso de 
Pedagogia. As barreiras mais apontadas refletem dificuldade por parte do professor em 
manter a atenção, interesse e participação do aluno, assegurando uma aprendizagem 
efetiva em sala de aula 

Considerações Finais 

No presente texto, foram focalizados alguns tópicos relativos à criatividade na educação 
superior, com base especialmente em estudos empíricos realizados por nós e outros 
estudiosos da criatividade. Foram apontados a importância de se promover a criatividade 
em cursos universitários, elementos que facilitam o seu florescimento e outros que vêm 
dificultando a sua expressão na educação superior. 

Por ser o professor um elemento chave no processo de construção de uma plataforma em 
sala de aula para a criatividade, é fundamental que, nos cursos de formação de 
professores, a criatividade seja um tópico amplamente tratado, com o objetivo de preparar 
o futuro docente para o reconhecimento e desenvolvimento da capacidade de criar de 
seus alunos. É relevante que o professor se conscientize também de suas próprias 
habilidades criativas, além de ter acesso a informações sobre procedimentos pedagógicos 
que podem ser utilizados em sala de aula para o desenvolvimento da criatividade do 
aluno e a respeito dos vários fatores que se associam à expressão criativa. Um programa 
de treinamento para professores com esses objetivos é descrito em Alencar e Fleith [3]. O 
mesmo está em sintonia com o proposto por Martínez [25], quando esta autora ressalta: 

De particular importância é incentivar o desenvolvimento da criatividade dos professores 
no período de sua formação, isto é, nas instituições que formam professores. Isso não 
deve ser feito apenas por meio de uma disciplina de criatividade adicionada de forma 



isolada ao currículo, mas por meio de um sistema de ensino-aprendizagem 
verdadeiramente criativo, no qual os futuros professores experimentem, como alunos, 
aquilo que podem fazer posteriormente como professores; e onde encontrem um 
verdadeiro espaço para o desenvolvimento de sua criatividade. (p. 198) 

 Esperamos que os tópicos aqui abordados possam contribuir para instigar 
discussões a respeito deste tema complexo que é a criatividade na educação superior e 
das mudanças culturais necessárias neste nível de ensino em direção a uma consciência 
do valor da criatividade. Almejamos também que o mesmo desperte um maior interesse 
dos docentes em conhecer a literatura disponível sobre como construir ambientes 
educacionais onde a criatividade possa florescer. 
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