
Hoje, fala-se muito em
criatividade, competência
indispensável à inovação.
Mas, afinal, qual a defini-

ção mais exata do que seja criatividade?
Após vários conceitos pesquisados optei
por registrar aqui o apontado pelo Méto-
do Wolf, criado pela Panamericana - Es-
cola de Arte e Design: "criatividade é a
solução de problemas de forma original
e com valor reconhecido".

Certamente esse é o perfil profissio-
gráfico que almejamos para os nossos
alunos na conclusão de um curso.
Infelizmente, a realidade é que as
universidades se tornaram fábricas de
desempregados. As pesquisas apon-
tam que existe uma grande demanda
no mercado de trabalho por profissio-
nais criativos e inovadores e vagas
que não conseguem ser preenchidas,
pois são milhares de profissionais

despreparados para a complexidade
e versatilidade que se requer hoje em
qualquer profissão. Ou seja, profissio-
nais commodities que não possuem o
reconhecimento, no mercado, deste
potencial criativo, capaz de inovar
com originalidade.

Nosso processo ensino-aprendizagem
possui vários vícios e o maior deles é va-
lorizar a memorização do conhecimento
sem uma participação ativa do aluno
como protagonista do processo. Tudo
isso em detrimento do pensar. O sistema
de ensino, após diversas iniciativas con-
tinua sendo o 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 pelos métodos de ensino frag-
mentados, que não focam a formação
integral do sujeito pensante. A imagi-

nação é algo que fica fora dos muros
das universidades. O aluno se forma
sem o menor preparo para enfrentar o
ato criativo. Portanto, é também um
desafio para as universidades aprofun-
dar as ferramentas e metodologias de
desbloqueio para alavancar múltiplas
abordagens em seus currículos com a
solução de problemas.

Com um modelo de educação maciça,
com tendência a subestimar as capaci-
dades criativas do aluno e do professor,
que não propicia a vitalidade de ambos
buscarem um pensamento criativo e di-
vergente, não venceremos os desafios de
um mundo em constantes mudanças.

A professora Eunice Alencar, da
Universidade Católica de Brasília e
pesquisadora do processo de criativida-
de, desmistifica alguns dos principais
mitos da aprendizagem:

O de que a criatividade é um dom,
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criação. Pesquisar os conceitos equivo-
cados e ultrapassados que podem estar
profundamente arraigados dentro de
cada um de nós e consequentemente
na prática educativa.

Desenvolver um programa de ca-
pacitação de docentes com o objetivo
de sanar as lacunas de sua própria
formação e dar-lhes condições mais
favoráveis para o desenvolvimento de
suas próprias habilidades de inovar em
sala de aula e, ao mesmo tempo, dar um
espaço maior para desenvolver o seu
potencial criador. Assim, terá o docente
condições de impactar a formação pro-
fissional dos alunos.

No mês de janeiro de 2009, uma
das instituições mais tradicionais de
São Paulo apresentou um programa de
planejamento para docentes e gestores
acadêmicos de grande impacto. Entre
outros palestrantes esteve presente
Tommy Nelson, que atua em parceria

privilégio de poucos. Sinalizando que
todo indivíduo nasce com o potencial
criativo e durante a sua trajetória de vida
esse potencial 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 nas-
ce ou termina o processo de criação.

A proposta da educação contem-
porânea precisa contemplar a recons-
trução desse potencial, num ambiente
inspirado em que o professor e o
aluno tenham liberdade e vitalidade
para ousar.

Sabendo que a criatividade é um pro-
cesso humano natural, qual o caminho
da reconstrução? Primeiramente há
a necessidade de mapear os obstácu-
los, sejam eles de natureza social ou
emocional, que severamente inibem a

quem somos, além de representarem o
principal fator determinante do nosso
nível de felicidade e realização.

Ironicamente, são as pequenas esco-
lhas que consomem a maior parte do
nosso tempo. As decisões mais relevan-
tes e decisivas, como: "O que eu espero
da vida?" ou "Que tipo de pessoa quero
ser?", são ignoradas 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 paradigmas, uma condição
indispensável ao processo de criação.
Só assim, terá o profissional, docente
ou gestor, condições de impactar a
formação profissional dos seus cola-
boradores ou discentes.

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

UMA DAS SAÍDAS É DESENVOLVER UM PROGRAMA DE
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES PARA SANAR AS LACUNAS DE SUA
PRÓPRIA FORMAÇÃO E AO MESMO TEMPO DAR ESPAÇO PARA O

DESENVOLVIMENTO DO SEU POTENCIAL CRIADOR

com a Gênesis Consultoria Educacio-
nal na área de ensino. Ele é professor,
conferencista, coach, executivo e pes-
quisador. Cursou ciências políticas em
Northeastern University em Boston,
Massachusetts, Estados Unidos. Atua
na América Latina há mais de 30 anos,
e é reconhecido como um dos maiores
especialistas em planejamento estra-
tégico da região.

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

A vida é feita de decisões que va-
riam desde as mais corriqueiras até as
extremamente complexas. As nossas es-
colhas, grandes ou pequenas, precisam
ser priorizadas, pois elas se combinam
para dar forma aos nossos dias e definir

Estimulem seus liderados para a
construção de um pensamento diver-
gente e criativo;

Promova a autoestima;
Reconheça os componentes básicos

de um profissional criativo: expertise
habilidades + competências.

Que possamos caminhar juntos na
criação de programas em que gesto-
res, docentes e alunos se capacitem
a buscar as soluções de problemas de
forma original e criativa e, sobretudo,
com valor reconhecido, adaptados à
realidade de cada instituição. •

Professora Maria Carmem Tavares Christóvam
é diretora da Gênesis Consultoria Educacional e
diretora da Faculdade Panamericana de Arte e

Design - A escola das idéias.
http://www.genesisedu.com.br

http://www. escola-panamericana.com. br
http://www.linhadireta.com.br
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