
Como inovar as práticas
metodológicas no Ensino Superior?

Hoje, fala-se muito em
criatividade, competência
indispensável à inovação.
Mas, afinal, o que vem a ser
uma pessoa criativa? Após
várias definições pesquisa-
das, optei por registrar aqui
o apontado pelo Método
Wolf: criatividade é a solu-
ção de problemas de forma
original e com valor reco-
nhecido.

Certamente, esse é o perfil profissiográfico que al-
mejamos para os nossos alunos na conclusão de
um curso. Infelizmente, a realidade é que as univer-
sidades se tornaram fábricas de desempregados.
As pesquisas apontam que existe uma grande de-
manda no mercado de trabalho por profissionais
criativos e inovadores e vagas que não conseguem

ser preenchidas, pois são milhares de profissionais
despreparados para a complexidade e a versatilida-
de que se requer hoje em qualquer profissão. Nosso
processo de ensino e aprendizagem possui vários
vícios, e o maior deles é valorizar a memorização do
conhecimento sem uma participação reflexiva do
aluno em relação ao que foi memorizado. Não se
estimula o pensar. O sistema de ensino, após diver-
sas iniciativas, continua sendo aquele da educação
depositária, como já advertia Paulo Freire.

O potencial criativo do aluno é inibido e bloqueado
por ausência de estímulo e motivação em sala de
aula e dos métodos de ensino fragmentados, que
não focam a formação integral do sujeito pensan-
te. A imaginação é algo que fica fora dos muros das
universidades. O aluno se forma sem o menor prepa-
ro para enfrentar o ato criativo. Portanto, é também
um desafio para as universidades aprofundar as fer-
ramentas e metodologias de desbloqueio para ala-



vancar múltiplas abordagens em seus currículos com
a solução de problemas.

Seguindo um modelo de educação massiva, com
tendência a subestimar a capacidade criativa do
aluno e do professor, não venceremos os desafios
de um mundo em constantes mudanças. A profes-
sora Eunice Alencar, da Universidade Católica de
Brasília, pesquisadora do processo de criatividade,
apresenta alguns dos principais mitos que cercam
esse conceito:

• a criatividade é um dom, privilégio de poucos. É um
potencial que pode ser estimulado e desenvolvido,
ou inibido e castrado;

• consiste em um insight, inspiração que ocorre sem
razão explicável;

• a receita de como se tornar criativo não existe e não
se pode aferir onde nasce ou termina o processo de
criação.

A proposta da educação contemporânea precisa
contemplar a reconstrução desse potencial, num
ambiente inspirado, em que o professor e o aluno
tenham liberdade e vitalidade para ousar.

Sabendo que a criatividade é um processo humano
natural, qual o caminho da reconstrução? Primeira-
mente, há a necessidade de se mapearem os obstá-
culos, sejam eles de natureza social ou emocional,
que, severamente, inibem a criação. Pesquisar os
conceitos equivocados e ultrapassados que podem
estar profundamente arraigados dentro de cada um
de nós e, consequentemente, na prática educativa.

É preciso criar um programa de capacitação de do-
centes, com o objetivo de sanar as lacunas de sua
própria formação e dar-lhes condições mais favorá-
veis para o desenvolvimento de suas próprias habili-
dades de inovar em sala de aula. Abre-se, dessa for-
ma, um espaço maior para desenvolver o potencial
criador dos educadores, dando-lhes condições de
impactar a formação profissional dos alunos.

No mês de Janeiro de 2009, uma das instituições mais
tradicionais de São Paulo, a Fundação Armando Ál-
vares Penteado (FAAP), apresentou um programa de
planejamento para docentes e gestores acadêmicos
de grande impacto. Entre outros palestrantes, esteve
presente Tommy Nelson, que atua em parceria com
a Gênesis Consultoria Educacional na área de Ensino.
É professor, conferencista, coach, executivo e pes-
quisador. Cursou Ciências Políticas em Northeastern
University, em Boston, Massachusetts, EUA. Atua na

América Latina há mais de 30 anos e é reconhecido
como um dos maiores especialistas em planejamen-
to estratégico da América Latina.

A programação teve por objetivo ensinar os partici-
pantes a planejarem e sustentarem a vida pessoal e
empresarial a longo prazo, algo que hoje é esquecido
devido à busca frenética por resultados imediatos.

A vida é feita de decisões, que variam das mais corri-
queiras às extremamente complexas. As nossas esco-
lhas, grandes ou pequenas, precisam ser priorizadas,
pois elas se combinam para dar forma aos nossos
dias e definir quem somos, além de representarem o
principal fator determinante do nosso nível de felici-
dade e realização.

Ironicamente, são as pequenas escolhas que con-
somem a maior parte do nosso tempo. As decisões
mais relevantes e decisivas, como: "O que eu espero
da vida?" ou "Que tipo de pessoa quero ser?", são ig-
noradas ou postergadas.

Por que ressaltar esse case entre tantos outros?
Simplesmente porque o planejamento habitual
organizado pelas instituições de ensino não pro-
porciona aos docentes e gestores a revisão de pa-
radigmas, condição indispensável ao processo de
criação. Se isso passar a ser uma prioridade, terá o
profissional, docente ou gestor, condições de im-
pactar a formação profissional dos seus colabora-
dores ou discentes.

Um processo de capacitação com essa abordagem
deverá fazer com que os profissionais:

• estimulem seus liderados para a construção de um
pensamento divergente e criativo;

• promovam a autoestima;
• reconheçam os componentes básicos de alguém cria-

tivo: expertise + habilidades + competências.

Que, em 2009, possamos caminhar juntos na criação
de programas em que gestores, docentes e alunos se
capacitem a buscar as soluções de problemas de for-
ma original e criativa e, sobretudo, com valor reconhe-
cido, adaptados à realidade de cada instituição. •
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