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A criatividade, como potencial inerente ao ser humano, deve ser cultivada e 
desenvolvida através do uso da imaginação, do conhecimento e da motivação. A 
relevância deste estudo tem sua gênese na pesquisa de Mestrado em Educação, 
que está sendo desenvolvida na Universidade Federal de Santa Maria – RS, visto 
que o tema se apresenta como inédito e de relevância para a comunidade 
acadêmica, educacional e social. Assim, enquanto objetivo, busca–se analisar como 
a criatividade influencia a formação dos educadores e suas práticas pedagógicas 
junto aos adolescentes em conflito com a lei e privados de liberdade. A pesquisa se 
caracteriza como bibliográfica porque os levantamentos das principais contribuições 
teóricas que envolvem o problema foram selecionados através da consulta de 
materiais publicados em periódicos, jornais, revistas, livros, monografias, 
dissertações, teses, artigos e etc. Descritiva, pois sua finalidade é observar, 
registrar e analisar os materiais publicados. O método de abordagem utilizado é o 
qualitativo, porque se faz uso de análise de aspectos subjetivos dentro das leituras 
realizadas. Em virtude da pesquisa estar em andamento, algumas conclusões se 
destacam: a criatividade mobiliza o educador na articulação e na construção de 
competências para responder às situações concretas do espaço escolar, instando–o 
a transformar o conhecimento científico em saber articulado às reais necessidades 
do fazer pedagógico vivenciado no cotidiano escolar, enquanto proposta para um 
caminho desenhante que reflita, construa, aprenda e apreenda o “aprender 
fazendo”, como elemento significativo no processo de construção constante do 
conhecimento criativo. Nessa concepção, o educador produz, no exercício da 
profissão, os saberes necessários à sua ação, (re) elaborando e (re) construindo 
sua intervenção pedagógica, numa atitude crítico–reflexiva, produzindo modos de 
Ser e de Agir essenciais no desenvolvimento de suas ações, acreditando–se que 
com o desenvolvimento da criatividade (re) signifique os sonhos, num movimento 
constante de: Existir, Sentir, Refletir e Ir.  

Resumo 
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No mundo contemporâneo, marcado por conflitos religiosos, turbulências sociais e 
econômicas, declínio de valores éticos, progresso tecnológico e desafios de toda 
ordem, tornou-se imperativo o investimento no desenvolvimento do potencial 
criativo humano, exigindo de todos um constante papel de auto-aperfeiçoamento e 
de resolução criativa de problemas. Interessa-nos, pois, equacionar o papel que a 
criatividade pode desempenhar no espaço do sucesso ou do insucesso e da inclusão 
social dos adolescentes em conflito com a lei e privados de liberdade.  

Esta pesquisa tem sua gênese a partir de observações desenvolvidas no espaço 
escolar, localizado no interior da CASE - Centro de Atendimento Sócio-Educativo - 
RS, onde se constatou, in locus

Através do estado da arte, constatou-se que vários têm sido os estudos e teóricos 
que sinalizam um olhar explicativo sobre processo criativo e práticas pedagógicas 

, que a criatividade não era estimulada. Buscou-se, 
desta forma, fazer o levantamento bibliográfico sobre o tema a fim de 
instrumentalizar e dar subsídios teóricos aos educadores, para que pudessem 
repensar suas práticas pedagógicas de forma a contemplar a inclusão social. 



no cenário da educação formal e informal. Nesta perspectiva, Alencar (1995 e 
1998) dá ênfase à necessidade da valorização das habilidades para produção de 
novas idéias e atitudes criativas. A importância do ambiente no desenvolvimento 
desta tem sido reconhecida pelos pesquisadores como: Fleith (2001) e Lubart 
(2007). Simonton (2002) explica que a produção criativa é afetada tanto pelos 
fatores do contexto social, político, econômico, cultural e histórico quanto pelos 
aspectos intrapessoais. Neste viés, a criatividade passa a ser vista como um 
fenômeno sistêmico. Portanto, o estímulo à 

O objetivo da pesquisa consistiu em analisar como a criatividade influencia a 
formação dos educadores e suas práticas pedagógicas junto aos adolescentes em 
conflito com a lei e privados de liberdade. 

criatividade foi o eixo estrutural 
imbricado às práticas pedagógicas que se entrecruzou nas mais diferentes áreas do 
ensino-aprendizagem de forma a contemplar a inclusão social de todos os atores 
educacionais. 

Esta encontrou a sua justificativa quanto à relevância, considerando a importância 
do tema para a comunidade acadêmico-educacional, assim como a necessidade de 
estudos que elucidem as concepções atuais sobre o conceito, enfatizando que este 
tem sido abordado em diferentes áreas do conhecimento. 

Enfim, o tema criatividade configura-se como termo-chave na relação 
homem/cultura, sensibilidade/inteligência, inato/adquirido. Ligado ao estudo das 
estruturas e dos modos de conhecimento, portanto, entra como elemento 
constitutivo e operativo, caracterizando-se a dimensão e a natureza dialética e 
interdisciplinar do conceito, enquanto edificação na formação do educador e dos 
adolescentes. 

As práticas pedagógicas têm seus parâmetros dimensionados pelo ensinar e pelo 
aprender em um processo dinâmico educacional. Em seu dia a dia, estas 
proporcionam maior compreensão da globalidade do sujeito inserido no espaço 
escolar. Tais ações são entendidas como um sistema de significações e sentidos 
subjetivos que se organizam tanto em nível social como individual, determinado em 
cada momento histórico concreto e em cada cultura concreta. 

Desenvolvimento  

A criatividade e as práticas pedagógicas: um educador em construção atribui para 
esta pesquisa um desafio metodológico na aproximação do objeto de estudo, posto 
que demanda uma imersão empírica profunda que possibilite uma apreensão do 
universo subjetivo que se almeja  pesquisar e compreender.  

Um caminho chamado metodologia foi utilizado para a realização desta, do qual se 
enfatizaram a tipificação utilizada e o método. Para Lakatos (2004) há dois 
aspectos quando se está estudando a tipologia de pesquisa: quanto aos fins e 
quanto aos meios. 

Caracterizou-se como descritiva, quanto aos fins, porque teve como desígnio 
observar, resgatar, analisar e correlacionar os dados obtidos nas literaturas 
consultadas. Segundo Rampazzo (2004, p. 53), esta 

[...] busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, 
política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do 
individuo tomado isoladamente, como de grupos e comunidades mais complexas. 



Bibliográfica, quanto aos meios, pois foi realizada a partir do arrolamento de 
referencias teóricos já validados e publicadas por meios escritos. Corrobora, nesse 
sentido, Köche (1997), quando reforça o aspecto do objetivo da pesquisa 
bibliográfica como sendo o conhecimento e analise das principais contribuições 
teóricas existentes sobre o tema abordado. 

Como pesquisa de origem científica tem suas raízes em fundamentos teóricos no 
intuito de possuir um conjunto de conceitos, de princípios e técnicas que lhe dão 
um balizamento. Todo tipo de pesquisa deve possuir um método. Para Gil (2006, p. 
26): "[...] método é como caminho para se chegar a determinado fim [...]". 
Portanto, o método de abordagem foi o qualitativo, pois trabalhou com informações 
bibliográficas que não podem ser quantificadas. 

A capacidade criativa do ser humano se desenvolve em resposta aos novos 
paradigmas e situações que a sociedade contemporânea vivencia. O pensamento 
criativo é fundamental para o desenvolver de uma concepção ampla e ativa nas 
múltiplas interações com as infinitas situações presentes no mundo cada vez mais 
complexo e excludente. Consequentemente, conceituar criatividade envolve 
inúmeras situações, devido à complexidade do mesmo. Infinitas definições são 
possíveis, sejam elas relativas ao ser criativo, ao ato da criação e ao espaço 
facilitador da criatividade.  

Cronologicamente, o termo criatividade assumiu diversas significações. Na 
Antiguidade, acreditava-se que os deuses conferiam poderes aos seres humanos, 
tornando-os criativos. Segundo os pensamentos de Alencar (1986), criatividade - 
não sendo uma qualidade humana - encontrava-se associada a um dom divino, a 
uma graça lançada por Deus.  

Na Idade Média, criatividade esteve ligada aos conceitos de bruxaria ou como sinal 
de desajustamento e insanidade. Segundo Kneller (1978, p. 33): "[...] sua 
aparente espontaneidade e sua irracionalidade são explicadas como fruto de um 
acesso de loucura". Com isso, muitos artistas e cientistas foram interpretados como 
loucos, como lunáticos na medida em que, pela busca de sua superação, tendiam a 
"[...] forçar ao extremo a própria natureza [...]" (Ob. cit., p. 34), colocando-se 
numa nuance de limiar entre insanidade e "[...] a resolução crucial de um conflito" 

No entanto, o conceito também é visto como gênio intuitivo. E esta concepção tem 
suas origens na noção de gênio, surgida no final do Renascimento, para explicar a 
capacidade criativa de Da Vinci, Michelangelo entre tantos. Durante o século XVIII, 
muitos pensadores associaram criatividade e genialidade. Como afirma Kneller 
(1978), quando diz que ele só entende a criatividade como um processo natural, 
que cria as suas próprias normas imprevisíveis e que a criatividade não pode, 
decididamente, ser ensinada de forma sistematizada. Além de gênio, essa teoria 
identifica a criação como uma forma saudável e altamente desenvolvida da 
intuição, tornando o criador uma pessoa rara e diferente. É a aptidão de intuir 
direta e naturalmente o que outras pessoas só podem obter divagando longa e 
profundamente. 

(Idem, ibdem). 

Porém, o ponto mais alto da criatividade pode ser considerado o ano de 1960, 
conforme Kneller (1978), quando foi comprovando a existência de um conjunto de 
traços de personalidade associados ao pensamento divergente, que para vários 
pesquisadores se configurou na base efetiva da criatividade. 

No entanto, nas últimas décadas, com o surgimento de novos estudos e pesquisas 
sobre o tema, esta passou para o campo da ciência, pois foi comprovado que era 



possível identificar assim como desenvolvê-la nas mais diversas áreas do 
conhecimento. As teorias cognitivistas assim como as humanistas foram aquelas 
que mais colaboraram para a ciência desta, na proporção em que se entendeu que 
nela há não somente processos cognitivos, mas também afetivos e sociais. 

O estudo da criatividade passou a pesquisar três campos fundamentais: o ser 
criativo, o ato da criação e o espaço facilitador da criatividade seja ele: a família, a 
escola, ou a sociedade. As características do ser criativo foram descritas por meio 
de biografias, comportamentos e produções criativas, levando à preparação de 
testes e escalas para a identificação das mesmas. Assim sendo, este passou a ser 
entendido como dono não somente de determinadas características intelectuais, 
mas também afetivas, que poderiam ser reconhecidas e avaliadas. É o que nos 
revela Martinez (2003) quando afirma que a criatividade faz parte de um 
procedimento subjetivo que sugere um incluir e um fazer que dialoguem com as 
dimensões social, cultural e histórica dos sujeitos. 

Por outro lado, o ato da criação revelou ser passível de estimulação por meio de 
estratégias específicas, que poderiam gerar não só maior motivação e 
aprendizagem, no ambiente escolar, como também maior número de idéias 
inovadoras, no campo da realização pessoal e profissional. Do mesmo modo, 
características facilitadoras do ambiente podem ser entendidas no plano micro ou 
macro, podendo assim auxiliar na expressão e desenvolvimento desta. 

Com a Modernidade, criatividade passa a ser vista como resultado da produção 
humana. Pesquisadores intrigados com questões ainda não esclarecidas - a 
exemplo dos "lampejos de inspiração" existentes em alguns "indivíduos 
privilegiados ou criativos", ou das pesquisas sobre características individuais, 
"traços de personalidade" - passam a valorizar respostas vindas das práticas 
científicas, no anseio de alcançar o procedimento criativo como resultado da 
inteligência superdotada ou criativa de alguns seres humanos. 

Hoje, criatividade, como resultado da capacidade inteligível do ser humano, 
espalha-se como característica deste. Algumas das teorias mais antigas são 
abandonadas tendo em vista as novas descobertas. Dom, lampejo de idéias, 
loucura, bruxaria são termos superados pelo entendimento que Alencar (1986, p. 
12) tem, quando diz: "[...] todo ser humano apresenta certo grau de habilidades 
criativas e que estas habilidades podem ser desenvolvidas e aprimoradas através 
da prática e do treino". Nesta direção, criatividade deve ser entendida como 
fenômeno humano mediado pela inteligência e influenciada pela aprendizagem. 

Seguindo os pensamentos de Alencar (1998), há um conceito muito próximo ao de 
criatividade: a inovação. Muitas vezes, ambos são empregados como sinônimos. 
Apesar desses estarem intimamente imbricados, a inovação implica 
necessariamente que algo criativo já tenha sido gerado. Então, inovar significa 
introduzir algo novo, seguir e praticar uma nova idéia em uma dada circunstância 
como resposta a uma dificuldade percebida, transformando a nova idéia em algo 
concreto. Assim, inovar depende que idéias criativas tenham sido organizadas a 
priori, de modo que estas sejam (re)elaboradas e adaptadas a uma nova situação. 

Nesse sentido, o ato da criação exige muito mais do ser criativo que a inovação, o 
ato da criação é um processo que procede de um comportamento produtivo, 
construtivo; atitude que requer conhecimento, imaginação e avaliação, e que 
implica também na capacidade de desafiar, de provocar ou de ver novas formas, 
arriscando-se, dessa maneira, às condições de inventividade que abram espaços 
para apreensões, dúvidas, perguntas e julgamentos sobre os indivíduos criativos.  



Conforme Alencar (1995), as influências ambientais, ricas em estímulos e ações 
vivenciais, têm evidenciado que o potencial criativo pode ser desenvolvido. Como 
qualquer outro traço ou característica humana, a criatividade necessita de 
condições favoráveis, podendo ser desenvolvidas em diferentes níveis e 
intensidade. No entanto, Kneller (1978) afirma que criatividade nada mais é que a 
descoberta e a expressão de alguma coisa que é tanto uma inovação para o criador 
quanto um fazer por si mesma. 

Criar, então, seria a capacidade que o ser humano tem de (re)elaborar uma nova 
forma de existir, comprometida com a originalidade do fenômeno. E o ser criativo 
torna-se o ser capaz de gerar o inédito, o autor, 

Logo, o ato da criação estabelece novas coerências, suscita novos significados, faz 
novos relacionamentos, tem uma compreensão desbravadora dos caminhos em 
relação à vivência do sensível (re)fazer enquanto eterna construção do ato criativo 
e da inclusão social dos agentes envolvidos.  

que produz a forma, institui, 
inventa, faz nascer o novo. É destes conceitos que provém o "mito da criação" 
como algo sobre-humano, que foge à expectativa cotidiana da repetição. Portanto, 
dentro do universo do conhecimento, o conceito de criatividade caracteriza a 
expressão de um processo cognitivo, que transforma a realidade e produz o 
original, rompendo com as barreiras do conhecido, estabelecendo novas relações. 

A criatividade é uma das possibilidades de auto-realização do ser humano, e pode 
ser incentivada, provocada por diversos fatores tanto sociais quanto culturais. Ou 
seja, ela não se ensina. Os educandos com suas idiossincrasias devem ser 
provocados pelo contexto.  

Os educadores, que se sobressaem em criatividade na sua atividade profissional, 
possuem, segundo os pensamentos de Martinez (2003), uma maior sensibilidade 
para a inovação e a mudança, o que lhes possibilita uma visão muito clara das 
possíveis expressões de criatividade dos adolescentes em conflito com a lei e 
privados de liberdade, sendo mais condescendentes com muitos comportamentos 
atrelados à expressão criativa e tendo maior abertura para investir tempo e esforço 
em atividades que estimulem o desenvolvimento da criatividade. 

Portanto, um educador criativo é aquele que não impõe, não é superficial, não é 
meramente opinativo; pelo contrário, destaca-se pela vivacidade, imaginação e 
honestidade. Desta forma, mais do que ensinar deve promover uma atmosfera 
onde os aspectos da inteligência e do afetivo, enquanto elementos estruturais do 
processo criativo sejam desenvolvidos. Conforme Martinez (2003, p. 185): "O 
professor criativo é capaz de transmitir e extrair de seus estudantes vivências 
emocionais positivas em relação à sua matéria, ao processo de aprendizagem e às 
realizações produtivas". 

Ao educador criativo compete perceber e dar condições para o adolescente evitar o 
fútil, o senso comum. Nesse sentido, a responsabilidade deste é enorme: sobre ele 
recai a tarefa única de convidá-lo a adentrar no universo da sensibilidade e da 
experiência criadora. Para se conseguir uma prática pedagógica coerente com esse 
propósito, o educador deve nortear seu trabalho conforme Ferreira (1993), quando 
diz que o conhecimento nada mais é senão uma construção, que ocorre na 
dinâmica das trocas recíprocas entre o sujeito e o mundo, num processo de 
interação; e a ação e a interação social são indispensáveis para a constituição da 
lógica do pensamento. 

Nas práticas pedagógicas, os processos auto-reguladores da capacidade criativa são 
trabalhados em grupo, onde os sujeitos ensinam, desenvolvem-se e aprendem ao 



mesmo tempo. O espaço escolar é o agente transformador que assegura a 
aquisição, a construção e a utilização dos instrumentos necessários para a 
participação plena do adolescente em destaque.  

Um dos elementos constitutivos do adolescente criativo é a sua complexidade, pois 
estes são distintos, o que gera acepções diferenciadas que, ao serem introjetadas 
num entendimento de educação mais dialógica e includente, abre possibilidades 
para um método que crie um universo de significações.  

Para que de fato aconteça a aprendizagem, as práticas pedagógicas devem tornar-
se uma experiência pela qual o adolescente em conflito com a lei e privado de 
liberdade e as suas representações simbólicas de mundo se construam 
reciprocamente na visão dialógica entre compreensão e interpretação. Nesse 
sentido, o adolescente criativo estaria diante de um mundo imerso na polissemia e 
na aventura de produzir sentidos, edificando seu entendimento através da fusão de 
seus universos sêmicos. 

Assim, esse tipo de educação para a criatividade e a inclusão social provoca 
diferentes estilos de pensar e aprender destes, o que determina a utilização de 
estratégias variadas de ensino-aprendizagem. É necessário compor um espaço 
plurissignificativo, com infinitas possibilidades de experiência do mundo, que 
permitem aos mesmos a aventura do seu existir enquanto caminhantes e 
construtores de seus múltiplos e significativos conhecimentos, mesmo 
apresentando limitações no seu desenvolvimento. 

As práticas pedagógicas na escola devem estimular o pensamento criativo 
desenvolvendo e utilizando os talentos e habilidades dos adolescentes e de todos os 
que os cercam, motivando-os a darem asas à imaginação, empreendendo suas 
idéias e soluções criativas para diferentes situações. Ou como diz Virgolim (1998, p. 
10): "Os exercícios de criatividade propiciam uma abertura da sala de aula para a 
expressão do pensamento divergente, influindo no aumento da auto-estima dos 
alunos e na satisfação do aluno com o sistema escolar". 

É de suma importância que os ambientes escolares viabilizem aos seus atores 
distintas alternativas para a expressão e a ampliação do potencial criador, pois criar 
é algo inerente ao ser humano, estamos criando e inventando a todo o tempo, onde 
emoções, sensações e sentimentos constituem-se em elementos propulsores para o 
ato criativo e estimulador da aprendizagem. 

O ambiente escolar deve apresentar um universo de possibilidades como referencial 
de apoio, ideal para trabalhar a visão polissêmica de mundo dos seus adolescentes. 
Dessa maneira, é importante abrir-se à convivência com as diferenças como forma 
de aparecimento de distintos atos criativos, cada um, com suas idiossincrasias, 
desenvolve suas habilidades criativas e coopera com o processo educacional de 
maneiras diferenciadas, favorecendo a inclusão social. E para que esse ambiente 
propício ao desenvolvimento da criatividade aconteça, é imperativo, segundo 
Virgolim (1998, p. 24), estar sempre: "Incentivando a curiosidade, propondo 
desafios inovadores e interessantes, reforçando uma auto-estima positiva, 
permitindo o erro, promovendo um ambiente de conforto emocional e de tolerância 
para com o fracasso e as frustrações". 

A aprendizagem se efetiva na interação social dentro de um determinado momento 
histórico, requerendo o uso de mediadores para o processo criativo, por meio de 
diferentes práticas pedagógicas que possibilitem o acesso à herança cultural, ao 
conhecimento socialmente construído e à vida produtiva - condições consideradas 
essenciais para a inclusão social e o pleno exercício da cidadania. 



Logo, cooperar com o desenvolver da criatividade supõe mudança de paradigmas 
dos educadores que sugerem certo grau de criatividade, no entanto, muitos destes 
não estão preparados para atuar com o desabrochar do processo criativo em sala 
de aula; conseqüentemente, têm dificuldades em identificar, avaliar e promover os 
atos de criação. Contudo, quando o educador constrói sua prática pedagógica de 
maneira lúdica e afetiva, que instigue o ato de criação, o ensino-aprendizagem se 
torna motivador, privilegiando a construção do conhecimento enquanto exercício do 
sensível olhar pensante do adolescente no âmbito escolar. 

Conclusão 

Através da pesquisa, constatou-se que a

Infere-se, portanto, que o ato de criar e ser criativo depende do desenvolvimento e 
do estímulo de maneira a possibilitar a estruturação de um conhecimento que 
habilite os adolescentes em conflito com a lei e privados de liberdade a produzir a 
sua própria representação do sensível fazer, nos mais diferentes ambientes. 
Contudo, o contexto contemporâneo, em que a sociedade se caracteriza pela sua 
teia global e pela complexidade das dinâmicas relacionais excludentes, faz-se 
necessário que o ambiente escolar desenvolva o potencial criativo destes. 

 prática pedagógica mobiliza o educador na 
articulação e na construção de competências para responder às situações concretas 
do espaço escolar, instando-o a transformar o conhecimento científico em saberes 
articulados às reais necessidades do fazer pedagógico vivenciado no cotidiano 
escolar. Nessa concepção, o educador produz, no exercício da profissão, os saberes 
necessários a sua ação, (re)elaborando e (re)construindo sua prática pedagógica, 
numa atitude crítico-reflexiva, produzindo modos de ser e de agir essenciais no 
desenvolvimento de suas ações por meio da criatividade. 

Assim, propõe-se que o educador se esforce para cumprir seu papel de fornecer 
experiências novas, instigantes, que despertem a curiosidade dos mesmos e da 
comunidade escolar para que estes, em conjunto, possam buscar soluções originais 
para os problemas que estão emergindo em decorrência das exigências da pós-
modernização dos tempos. 

O educador, para mobilizar seus adolescentes em conflito com a lei e privados de 
liberdade a se tornarem pessoas mais criativas, pode utilizar uma prática 
pedagógica mais aberta, flexível, contextualizada, desafiadora, heterogênea, 
polifônica, de modo a favorecer o ato criativo. 

Acredita-se, enfim, que a reflexão contínua e o autoconhecimento (re)signifiquem 
caminhos desenhantes que possibilitam os sonhos, num movimento constante de: 
existir, sentir, refletir e ir. Portanto, espera-se que esta pesquisa possa alimentar 
discussões e fomentar grupos de educadores que acreditam, através da 
criatividade, que possam promover uma mudança substancial no ensino, optando 
por uma educação criativa voltada para o sensível fazer constante que existe 
dentro de cada um. 

ALENCAR, Eunice Soriano. 
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