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RESUMO 
 

 

Oliveira, D. P. (2013). Histórias de formação e desenvolvimento criativo: interfaces com a 

 prática profissional de dois professores de uma escola pública de São João del Rei. 

 Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade 

 Federal de São João del Rei, São João del Rei. 

 

Atento ao cenário atual de mudanças, este trabalho defende a criatividade como um recurso 

necessário para a adaptação, produtividade e saúde mental de indivíduos. Entre os aspectos 

envolvidos no fenômeno criativo, que em sua complexidade abarca influências cognitivas, 

personológicas e ambientais, focou-se no ambiente educacional, reconhecido o papel do 

professor no incentivo e desenvolvimento da criatividade de seus alunos. Nessa perspectiva, 

realizou-se uma revisão literária sobre a formação desses profissionais, em que não ficaram 

esclarecidas as particularidades do processo formativo que concorrem para que o professor 

seja um estimulador da criatividade. Da curiosidade por professores com práticas criativas e 

da necessidade de conhecer que influências subjazem sua performance, formou-se a pergunta 

que orienta este estudo: o que tornou criativa a prática desses sujeitos? Quais os facilitadores e 

barreiras conhecidos em sua formação pessoal, educacional e profissional? E como foram 

significados por esses sujeitos? O caminho de investigação perpassou a seleção de uma escola 

pública de São João del Rei e de professores com práticas consideradas criativas por 

indicação de pares e alunos da mesma instituição, chegando ao encontro de dois estudos de 

caso: professora Liz e professora Baby, assim identificadas nesta dissertação. Para atender ao 

objetivo geral de identificar as barreiras e facilitadores da criatividade no processo de 

formação dos sujeitos selecionados, foram utilizadas entrevistas semi-estruturadas e aplicado 

o instrumento Pensando Criativamente com Figuras (Wechsler, 2004), durante a coleta de 

dados. Os professores compartilharam experiências de formação pessoal, educacional e 

profissional, nas quais foi possível identificar traços de criatividade, influências ambientais, 

presença de mentores, lacunas no processo formativo e necessidades emergentes. Os 

resultados indicaram que, nos casos desses sujeitos, a adaptação criativa de suas práticas 

responde mais a um arranjo pessoal das experiências de vida, tendo a escola cumprido um 

papel pouco expressivo no estímulo à criatividade. Ainda com esse apontamento, as narrativas 

trouxeram indicativos que contribuem para as discussões sobre práticas estimuladoras da 

criatividade no cenário escolar e formativo, sob a perspectiva de barreiras e facilitadores ao 

processo. 

 

Palavras-chave: Psicologia da Criatividade. Desenvolvimento criativo. Prática criativa de 

professores. Formação de Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

Oliveira, D. P. (2013). Stories of teacher education and creativity development: interfaces 

with the professional practice of two teachers at a public school in São João del Rei. 

Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Universidade 

Federal de São João del Rei. 

 

Aware of the current changes in the scenario, this paper defends creativity as a needed 

resource for adaptation, productivity and mental health of individuals. Among the aspects 

involved in the creative phenomenon, which in its complexity covers cognitive, 

environmental and personality influences, focus was given on the educational environment, 

recognizing the teacher's role in encouraging and developing creativity in their students. In 

this perspective, a literature review was carried out on the training process of these 

professionals witch was not clarified the specific training process particularities that 

contributes to the teacher becoming a stimulator of creativity. Upon the curiosity seeking 

teachers with creative practices and the need to know witch influences underlies its 

performance, the question that guides this study was formed: what turned the practice  of 

theses individuals into creative? Witch facilitators and what were the barriers in their 

personal, educational and professional shaping and what did it mean for these subjects? The 

research path crossed the selection of a public school in São João del Rei and with teaches 

known to have creative practices by colleagues and students from the same institution, 

concluding to the definition of two case studies: teacher Liz and teacher Baby, identified by 

these names in this dissertation. To achieve the overall goal of identifying barriers and 

facilitators of creativity in the process of training of the selected subjects, semi-structured 

interviews were used and the instrument Pensando Criativamente com Figuras (Wechsler, 

2004) was applied during the collection of data. The teachers shared experiences of personal, 

educational and professional history in which it was possible to identify traces of creativity, 

environmental influences, presence of mentors, gaps in training process and emerging needs. 

The results indicated that in these subject cases the creative adaptation of their practices more 

answers to an array of personal life experiences, having the school completed a poor role in 

creativity stimulation. Also with this appointment, the narratives brought indicative that 

contributes to the discussions on stimulating creativity practices in scholar setting and 

training, from the perspective of barriers and facilitators to the process. 

 

Key-Words: Psychology of Creativity. Creative development. Creative practice of teachers. 

Teacher Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

     Leão Sussurrante, um amigo meu, tem um pequeno problema: Ele não  

ruge! Antigamente rugia, mas agora não ruge. Antigamente seu nome 

também era Rugidor. Vou contar-lhe o motivo.  

     Quando Rugidor tinha mais ou menos a idade de vocês, ele sempre rugia e 

assustava as pessoas. Isso deixava o pai e a mãe preocupados. Todo mundo 

estava sempre queixando-se. Por isso decidiram falar com o Rugidor. 

     Foram ao seu quarto... mas quando começaram a falar, ele rugiu e fez com 

que os pais descessem a escada assustados. Por isso, finalmente foram a um 

mágico. Discutiram as coisas até que o mágico teve uma ideia. Então os três 

foram juntos para a casa. 

     O mágico proferiu suas palavras e disse: “ele nunca mais quererá 

rugir”.Na manhã seguinte, ele foi assustar a mãe com um rugido, mas a única 

coisa que saiu foi um pequeno guincho. Mas ele pediu e pediu para ter de 

volta o seu rugido, por isso o mágico fez com que pudesse rugir. Mas 

Rugidor não acreditou nele. Por isso, agora que pode rugir, não ruge.  

    Logo precisaram chamá-lo Sussurrante (Paul Torrance)
1
. 

 

 

 A estória de leão Sussurrante não é assim estranha ao universo dos homens. Ela retrata 

uma situação que muitos já vivenciaram ou assistiram em suas histórias, quando inseridos em 

processos de socialização, viram reverberar valores e dificuldades  dos agentes socializadores, 

dentre os quais chama-se a atenção para o professor, neste trabalho. 

 Leão Rugidor foi sensível à dificuldade de seu meio em permitir comportamentos 

incomuns. A agressividade até poderia estar ao avesso de suas intenções, e a hostilidade, 

muito distante, mas não coube outra denominação ao seu rugido, em um espaço e tempo em 

que a diferença assusta e intimida. Urgiu (ou rugiu) o imperativo de ajustá-lo à condição dos 

demais leõezinhos. Pais e professores, entre outros atores, podem ser bons operantes do 

sistema social, por isso, nessa história, reuniram poderosas forças para manterem a 

uniformidade, equilíbrio e perenidade das estruturas aceitas.  

Há de ser notada a insinuação de que o mágico do conto pode ser o professor, embora 

o mesmo personagem comporte também outras analogias. O que gera alguma surpresa, face a 

uma possível desvalorização dessa figura no cenário atual. Ocorre que esse profissional pode 

carregar a possibilidade de atingir as estruturas do aluno em sua profundidade, e isso até 

parece “mágica”, quando não é refletido o contexto capacitante ou dificultador que o mesmo 

ajuda a estabelecer, interferindo sobre o rugido do leão Rugidor ou sobre o seu talento e sua 

diferença em relação aos outros leõezinhos.  

                                                 
1
 Trecho extraído da obra “Criatividade: Medidas, testes e avaliações” (Torrance, 1976, pp.124-124). 
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No caso do leão protagonista da estória, o feitiço ou encantamento fez-se no sentido de 

lhe desapoderar de uma condição importante para a sua sobrevivência. Na vida humana, 

também o sujeito pode perder a capacidade de criar, o que igualmente afeta sua sobrevivência 

no mundo social, pela razão de que esse poder favorece sua adaptabilidade, produtividade e 

saúde mental. 

O professor pode encarnar um importante papel no desenvolvimento criativo de seus 

alunos quando torna possível e oportuna a expressão da criatividade e quando estimula 

aspectos da personalidade confluentes à manifestação criativa. Do mesmo modo, pode 

também inibir a exploração criativa do aluno sobre o mundo.  Se o primeiro deixa de acreditar 

na criatividade dos seus pupilos, é bem possível que eles mesmos também tornem-se 

descrentes, como ocorrera a Sussurante. 

A literatura mostra que o desconhecimento do professor sobre o fenômeno criativo e 

sobre estratégias incentivadoras da criatividade nos alunos tem se constituído um dos 

principais entraves para uma prática docente com esse comprometimento. Isso, entre outros 

fatores, remete a uma formação carente de conteúdos relacionados à criatividade, como 

refletiram diversos estudiosos (Alencar, 2007; Alencar & Fleith, 2004; Alencar & Oliveira, 

2007; Ribeiro & Fleith, 2007, Wechsler, 1993, Wechsler & Nakano, 2002). 

O preocupante é que boa parte dos trabalhos revisados comprovou ser a criatividade 

um atributo treinável, com destaque para a figura do professor neste processo, o qual, ao que 

parece, encontra-se despreparado para a mesma atribuição. Explica Alencar (2007) que, em 

certa medida, todo sujeito apresenta um conjunto de habilidades criativas suscetíveis ao 

gerenciamento, o que confere à escola, uma posição de responsabilidade quanto às 

oportunidades de expressão e desenvolvimento. 

Nos primórdios dessa discussão, Torrance (1987), um dos grandes precursores do 

campo de conhecimento em questão, defendeu a mesma ideia, argumentando que, embora a 

criatividade esteja inscrita como capacidade inerente a todo ser humano, seu desenvolvimento 

nem sempre dá-se de forma espontânea, podendo ocorrer que em alguns sujeitos permaneça 

inibido. A vasta carreira do autor em pesquisas apontou experiências de intervenção bem 

sucedidas de professores sobre a criatividade de seus alunos, desempenhando o que se pode 

definir ensino criativo (Wechsler, 1993). 

Os efeitos de um ensino criativo para a saúde mental têm sua importância destacada 

nos trabalhos de Alencar (2007); Alencar et al. (2010), Mitjánz Martínez (1997), Torrance 

(1976), Virgolim (1994), Wechsler (1993, 1996, 1998, 1999, 2001), Wechsler e Nakano 
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(2002). Alencar (2007), por exemplo, chama a atenção para os sentimentos de prazer e 

satisfação envolvidos em um ato criativo, enquanto Torrance (1976) destaca a criatividade 

como recurso fundamental para a solução de tensões cotidianas.  

Wechsler (2001), revisando dissertações produzidas no cenário nacional que tangiam 

ao assunto em toda a década de 90, constatou que o ensino criativo desperta pensamentos e 

atitudes mais questionadores, aumenta a motivação e a participação dos alunos em sala de 

aula e os transferem de uma posição passiva para uma ativa, o que tende a trazer incontáveis 

contribuições ao desenvolvimento pessoal. 

Além de um melhor desempenho do sujeito na resolução de problemas afetivos, 

Lubart (2007) sublinha a implicação do desenvolvimento criativo para uma adaptação 

facilitada ao atual contexto e para uma melhor performance profissional. Como reflete o 

autor, a educação orientada para a criatividade tende a formar atores sociais ativos, o que 

pressupõe qualquer mudança social, inclusive no sistema de educação.  

Diante das contribuições de um ensino criativo, tem-se que o preparo de professores 

em favor dessa prática pode gerar impactos positivos. No entanto, segundo Ribeiro e Fleith 

(2007), é acanhado ou escasso o aproveitamento de conteúdos relacionados à criatividade na 

maioria dos cursos formativos, não estando claras, na literatura consultada, que peculiaridades 

envolvidas na formação de professores o capacitam para uma intervenção favorável ao 

desenvolvimento criativo, a ponto de suscitar uma adaptação ativa dos alunos à realidade, 

como analisaram os diversos autores.  

Entendendo a formação de professores como um processo contínuo, repercutido pelas 

experiências e conhecimentos pessoais e profissionais (Gatti, 1996), este trabalho pautou-se 

em estudos de caso sobre a formação de professores cujas práticas foram consideradas 

criativas por seus pares e alunos, no intuito de identificar barreiras e facilitadores à 

criatividade encontrados pelos sujeitos em sua história e buscar elementos para entender como 

articularam-se em seu desenvolvimento criativo e em sua carreira profissional.  

Acredita-se que há questões exploratórias que precisam ser investigadas até que a 

temática da criatividade possa ser incorporada ao debate atual sobre formação de professores, 

um dos anseios deste estudo. Por exemplo: Que fatores tornaram criativa a prática do 

professor? Quais são suas habilidades criativas? Como se desenvolveram ao longo de sua 

formação pessoal e profissional? Que barreiras e facilitadores foram identificados ao longo 

desse processo? Que experiências e pessoas são lembradas? E quais impactos essas 

experiências repercutem em sua prática?  
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Essas são algumas das inquietações que buscaram resposta nesta pesquisa, cujo 

empreendimento apoia-se no intercâmbio entre dois campos de saberes considerados 

importantes no ideário educacional contemporâneo, o da Psicologia da Criatividade e o da 

Formação de Professores. 

Para orientar o percurso da investigação, este trabalho buscou resgatar, no primeiro 

capítulo, algumas concepções de criatividade que permeiam a temporalidade da discussão 

proposta, culminando no conceito sobre o qual concordam os principais autores da área, na 

atualidade. Em seguida, foram tratados a pessoa e o ambiente criativos, chegando às barreiras 

e ao papel da escola e, finalmente, do professor, sujeito que concentra a maior atenção deste 

estudo.  

O capítulo sequente procurou situar os modelos vigentes de formação de professores, 

cursando a história das escolas de formação, as tendências e elucubrações contemporâneas 

sobre a mesma área e atingindo, inevitavelmente, os desafios da formação e da profissão. 

Buscou-se um diálogo com a teoria da criatividade revista, o qual veio a aprimorar-se no 

capítulo de análise de dois casos descobertos em uma escola pública de São João del Rei, 

cujos sujeitos disponibilizaram-se a compartilhar histórias de formação e de vivência 

profissional imbricadas em uma prática julgada criativa por pares e alunos. 

 Com o ânimo empreendido, espera-se colaborar para o entendimento da capacidade 

criativa como um potencial humano, fomentando a aceitação das diferenças, diversidade de 

talentos e o fortalecimento da crença no ser humano como criador, e não um mero reprodutor. 

Acredita-se que a propagação e articulação dessas ideias no campo de formação docente 

podem direcionar novos rumos à educação, entendendo que os professores ainda estão entre 

os principais agentes de socialização no nosso contexto. 
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2. TECENDO UM ENREDO SOBRE A CRIATIVIDADE  

 

 

2.1. A Psicologia da Criatividade: breves considerações  

 

 

A evolução dos tempos trouxe exigências de adaptação que demandam como nunca a 

capacidade criativa do ser humano. São aceleradas e profundas transformações que marcam o 

cenário atual e, sempre mais, atraem maior sistematização de estudos sobre a criatividade. 

Mas, os esforços de compreensão desta temática datam de longos anos, reunindo concepções 

variadas que, ainda hoje, interferem sobre o imaginário popular do que vem a ser o fenômeno 

criativo. 

As referências mais antigas à criatividade são encontradas em escritos gregos e 

judaico-cristãos, nos quais o homem criativo era visto como receptáculo de uma prenda 

divina, tomado por uma inspiração sem que pudesse fazer juízo dessa experiência (Wechsler, 

1993). De tais bases, deriva uma concepção inatista que, conta Lubart (2007), alguns artistas e 

escritores contemporâneos ainda expõem em declarações sobre o seu processo de criação, tal 

como a conquista do corpo por um espírito iluminado, narrada por poetas e filósofos da 

antiguidade.  

Do mesmo momento histórico, provém outro ponto de vista sobre o assunto que, 

diferentemente do anterior, situou os sujeitos criativos em posição contrária à de seres 

privilegiados. Jazia uma confusão do fenômeno com o estado de loucura, dada a marca de 

diferença presente no sujeito criativo. A espontaneidade e a alteridade com relação aos 

padrões sociais conhecidos vinham-no referenciar como estranho, inaugurando uma tendência 

que, infelizmente, ainda marca muitos processos de socialização vigentes (Wechsler, 1993).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Por sua vez, o surgimento da Era Renascentista inspirou novas acepções, consolidando 

também uma herança conceitual alternativa. Em um período em que manifestações da arte, 

literatura, filosofia e ciência centralizaram as atenções de estudiosos, a valorização do feito 

extraordinário novamente colocou à margem dos estudos o homem comum, de criações 

anônimas e atenuadas, concorrendo para que a criatividade viesse a se firmar como um 

atributo exterior à esfera da vida cotidiana (Lubart, 2007).   

Porém, o mesmo interesse pela genialidade, de outro lado, gerou debates filosóficos 

que gradualmente se destacaram das concepções místicas, na medida em que a imaginação, a 
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capacidade de associar e combinar ideias e o senso de estética alcançaram reconhecimento 

como marcas diferenciadas do sujeito criativo. Essas primeiras abstrações trilharam caminho 

para as abordagens múltiplas que posteriormente fariam um julgamento científico sobre o 

assunto (Lubart, 2007).  

Uma discussão mais intensa em torno do tema só veio a emergir em meados do século 

XX, sem que a literatura consultada aborde as razões de haver lacunas na história do 

desenvolvimento conceitual em questão. Quando em 1950 o psicólogo norte-americano Joy 

Paul Guilford
2
 acusa “o espantoso desprezo pela criatividade na educação” (citado por 

Osborn, 1981, p. XVII), em discurso proferido à American Psychological Association, chama 

a atenção para um fenômeno vivo e, ao mesmo tempo, ignorado por pesquisadores do âmbito 

educacional, ressaltando a urgência de mais estudos sobre a criatividade. 

Até o ano referido, foram encontrados por ele apenas 186 trabalhos da temática em 

121.000 artigos revisados dentro do campo da Psicologia. A importância de estudos do 

gênero, ao que alertou J. P. Guilford, concentra-se na compreensão mais apurada sobre o 

desenvolvimento humano e na prática de uma educação atenta à diversidade e ao 

aprimoramento de talentos (Alencar et al., 2010; Wechsler, 1993). Como implicação desse 

alerta, o número de produções sobre o tema aumentou, fazendo despontar a Psicologia da 

Criatividade como disciplina científica, na medida em que as concepções históricas foram 

questionadas por estudos cada vez mais sistematizados (Wechsler, 1996).  

Desde o início, o desafio assumido pelos especialistas apoia-se, sobretudo, na 

superação de concepções místicas anteriormente forjadas que colocaram o fenômeno para 

além da compreensão e medição (Batey & Furnham, 2006). Em decorrência dos esforços em 

questão, chegou-se, hoje, a uma maior abrangência do objeto, a partir de um amplo acordo 

conceitual sobre a complexidade e multideterminação do fenômeno criativo, reconhecendo a 

influência de elementos cognitivos, afetivos, sociais e inconscientes no processo estudado, 

além de considerar possíveis interações entre esses aspectos (Isaksen et al., 1993; Lubart, 

2007; Wechsler, 1993, 1998).  

De acordo com Lubart (2007), um conjunto de interações complexas, a envolver 

processos motivacionais, conhecimentos, estilos pessoais, inteligência e meio ambiente estão 

na base da manifestação criativa, que deixa de estar vinculada à genialidade, à loucura ou à 

aptidão inata para, no campo científico, ser reconhecida como potencial humano em constante 

                                                 
2
 Psicólogo cognitivista então presidente da American Psychological Association quando proferido o discurso. 

Após esse evento, a representação de 0,2% dos resumos de Psycological Abstracts que tratavam a criatividade 

elevou-se para 0,5% nos anos de 1957 a 1994, atingindo 0,64% em 1999 (Lubart, 2007). 
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desenvolvimento. A assunção de tantos atravessamentos é uma particularidade que veio 

realçar ainda mais a necessidade de um suporte teórico bem estabelecido.  

Para este estudo, e com base na literatura consultada, entende-se criatividade como a 

capacidade do homem de imprimir novas formas, questionando ou recombinando informações 

a partir de uma apropriação ativa da realidade em reconhecimento de suas necessidades. 

Como produto da exploração humana sobre o mundo, uma criação ultrapassa o puro 

entendimento estético, para atingir os planos da inventividade, adaptabilidade, realização 

pessoal e saúde mental. Por isso, a transformação gerada pode ser ao mesmo tempo material, 

pessoal, social. Essa primeira explanação sobre o fenômeno criativo encontra fundamento em 

algumas concepções aceitas para este estudo, que a seguir são desenvolvidas.  

 

 

2.2. Conhecendo o fenômeno criativo 

 

 

Criatividade é a capacidade que possui um ser humano de favorecer a 

brevidade da solução de certos problemas, bem como de produzir atos tão 

ricos quanto úteis; tão belos quanto valiosos e tão significativos quanto 

apropriados, em função das necessárias e racionalmente justificáveis 

transformações, tanto individuais quanto sociais (...). Toda criatividade é tão 

inédita quanto funcional, tão notável quanto factual e tão útil quanto original 

(Barreto, 2007, p. 5-6). 
 

 

  A definição extraída de Barreto (2007) faz menção a duas características pontuais do 

fenômeno criativo com que concorda a maioria dos estudiosos do assunto: novidade e 

utilidade. Isaksen et al. (1993) e Lubart (2007) referem-se à criatividade como uma 

capacidade humana para a produção original e adaptada. Isso requer que a criação reflita uma 

atitude ou assunto novo que se apresente ao mesmo tempo útil a um determinado contexto. 

Henessey e Amabile (1988) denominam criativa a produção que assume resposta nova, 

adequada, útil e valiosa a uma situação sob a avaliação de diferentes olhares.  

Torrance (1976) encontrou, em todo o volume de conceituações por ele revisto, a ideia 

de originalidade, chegando à elaboração de um conceito próprio, que narra o processo 

subscrito na produção criativa. Para ele, a criatividade consiste no reconhecimento de alguma 

deficiência na informação, seguido pelo levantamento e teste de hipóteses que culminam em 

uma comunicação final, tornando pública a produção em questão. Em outro trabalho (1987, p. 



15 

 

 

 

190), o autor sintetiza a criatividade como um “processo humano natural motivado por uma 

forte necessidade humana”
3
; destacando o poder propulsor da necessidade, o que vem sendo 

aprofundado em estudos motivacionais.   

Ostrower (1978) equipara a criatividade a uma própria necessidade humana, a de 

desenvolver suas potencialidades. Dessa forma, a autora defende não ser a manifestação 

criativa atributo e competência apenas de gênios ou artistas, mas uma capacidade ao alcance 

de todo sujeito que, dentro de seus recursos intelectuais, afetivos e materiais, e dentro de seus 

limites, constrói ferramentas para enfrentar desafios diários.  

Por sua vez, Mitjánz Martínez (1997, p. 9) sistematiza o conceito após analisar 

centenas de definições. A autora admitiu um consenso de que a criatividade “pressupõe uma 

pessoa que, em determinadas condições e por intermédio de um processo, elabora um produto 

que é, pelo menos em alguma medida, novo e valioso”. Essa conceituação acompanha a 

tendência firmada na década de 80 do século passado de trazer à análise os elementos pessoa, 

produto, processo e ambiente (Mitjánz Martínez, 1997), consagrando a concepção 

multidimensional da criatividade (Wechsler, 1993). 

Tal tendência inspirou a diferenciação de linhas de pesquisa, que buscam sob a ótica 

do mesmo conceito aprofundar conhecimentos sobre: 1) as qualidades em evidência na 

produção criativa; 2) o caráter processual do trabalho criativo; 3) as características da pessoa 

criativa; e 4) as interferências do ambiente sobre a criação. Assim, passou a ser amplamente 

aceito um antigo esquema proposto por Rhodes em 1961, nomeado “4 P”, a incluir: produto, 

processo, pessoa e influências sociais (ou press) (citado por Morais, 2004). Na medida em 

que essas subdivisões são investigadas, novos questionamentos e avanços têm refinado o 

conhecimento sobre a criatividade. Desse modo, antes de adentrar nas categorias previstas 

como essenciais para a realização deste trabalho, é interessante apresentar, em traços gerais, 

algumas discussões sobre cada aspecto. 

Sobre o produto, por exemplo, os critérios de novidade e utilidade apresentam 

algumas lacunas para Batey e Furnham (2006). Segundo os autores, ainda não está claro se a 

novidade deve situar-se em relação ao sujeito ou à sociedade, ou se no último caso, uma 

avaliação realmente consensual é possível de ocorrer e de sustentar-se sob outros padrões de 

valores, em momentos históricos diferentes. É igualmente questionável se a novidade e a 

utilidade estão presentes com mesmo peso em produções criativas de áreas diferentes. No 

campo científico, pode ser que a novidade não alcance tanto destaque, mas esteja a serviço do 

                                                 
3
 Trecho original: “I have characterized creativity as a natural human process motivated by strong human needs” 

(1987, p. 190). 
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acúmulo de conhecimentos sobre um assunto. Nas artes, por sua vez, a utilidade costuma ser 

secundária em face da produção nova e original. 

Já Mitjánz Martínez (1997), ainda sobre o produto criativo, chama a atenção para os 

benefícios da amplitude conceitual. Considerando que a novidade e a utilidade não são 

absolutas, mas situam-se em relação ao sujeito e sua história, o conceito resguarda a 

possibilidade de existir criatividade tanto nas soluções rotineiras que atendem a um indivíduo 

ou grupo, como em feitos extraordinários que repercutem nos rumos da humanidade. Dessa 

maneira, a própria conceituação de criatividade caminharia para a superação de uma ideia 

cindida e mistificada sobre o fenômeno, haja vista as barreiras desta última para o campo de 

estudos.  

No que diz respeito ao processo criativo, encontra-se difundida a ideia de que, embora 

a criatividade pareça advir de uma inspiração momentânea, a ela subjaz um esforço mental 

caracterizado por estados conscientes e latentes, por meio do qual se formula uma solução – 

que até pode vir como estalo, mas é reconhecidamente processual (Wechsler, 1993). Para 

Novaes (1994), a espontaneidade aparente do ato criativo não se confunde com um 

automatismo, mas está, antes, conectada ao imaginário e intuitivo, que têm como matriz a 

seletividade de vivências, lembranças, valores e, segundo Lubart (2007), do próprio 

conhecimento. As especulações sobre esse assunto buscam, sobretudo, definir e compreender 

etapas do processo criativo. 

Quanto ao estudo da pessoa criativa, a extensão da capacidade criativa a todos os 

sujeitos parece envolver discussões ainda mais controversas. Se, em um primeiro momento, 

procurou-se desmistificar a ocorrência da criatividade, estendendo sua possibilidade às 

atividades e vivências mais simples, recentemente as diferenças individuais vêm atraindo 

maior atenção. Ainda que preservada a premissa do ser humano como criador em potencial, 

os pesquisadores têm notado tipos criativos diversos, o que fomenta discussões sobre antigos 

nós presentes no entendimento do assunto: afinal, estariam Albert Einstein, Pablo Neruda e o 

homem comum situados no mesmo patamar? 

Sabe-se ser usual, em grande escala, a associação da criatividade com feitos 

extraordinários e artísticos, em desacordo com as realizações diárias efetuadas pelos homens 

comuns. Pensando sobre a arbitrariedade da vinculação criatividade/arte, por exemplo, e a 

relação direta desse fenômeno com qualquer atividade humana, Deslandes (1990, p. 133) 

advertiu: “Reduzir a possibilidade de criação à esfera única da arte é relegar o homem a uma 

posição necessariamente alienada enquanto produtor de sua obra/trabalho/vida”. 
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Também exemplificou Vygotsky (citado por Zorzal & Basso, 2001, pp. 12-13): 

 

 

Um grande sábio russo dizia que assim como a eletricidade se manifesta e 

atua não só na magnificência da tempestade e no chispar ofuscante do raio, 

senão também na lâmpada de uma lanterna de mão, do mesmo modo não 

existe criação só ali na origem dos conhecimentos históricos, senão também 

onde o ser humano imagina, combina, modifica e cria algo de novo, por 

insignificante que esta novidade pareça ao comparar-se com as realizações 

dos grandes gênios. 

 

 

Reflexões como essas conduziram os estudos à categorização de tipos criativos, que 

preservam a ideia da criatividade como um potencial, sustentada pelo último autor, mas 

reconhecem a expressão de estágios diferentes, nem sempre tangíveis a todos os sujeitos. 

Ivcevic e Mayer (2007) apresentam uma distinção baseada em diversos trabalhos, segundo a 

qual há pelo menos três tipos de criatividade: a científica, a artística e a cotidiana. Os dois 

primeiros perfis estão ligados à realização nas áreas específicas e ao domínio técnico, e o 

último deles relaciona-se à auto-expressão e originalidade nas atividades e relacionamentos, 

sem exigência de habilidade especializada e sem reconhecimento social.  

Ivcevic e Mayer (2007) encontraram, ainda, um conjunto de tipos criativos mais 

discriminado. Analisando sujeitos com distintos padrões de criatividade, os pesquisadores 

chegaram a cinco categorias que vão do perfil não criativo ao perfil criativo em vários 

domínios. Conforme levantou o estudo, a maioria dos sujeitos (38,5%) é considerada criativa 

quanto ao estilo de vida, mas não em relação a uma área de domínio artístico ou intelectual. 

Uma parcela de 33,4% não se mostrou criativa em nenhuma das dimensões consideradas, 

12,5% apresentou criatividade artística e 14,2%, criatividade para atividades intelectuais. 

Apenas um pequeno grupo (1,4%) apresenta criatividade nas três esferas – cotidiana, artística 

e intelectual – o que corrobora a ideia de que, essencialmente, a criatividade liga-se a um 

domínio específico. 

Kaufman e Baghetto (2007), por sua vez, apoiaram-se nos conceitos de Big-C e little-c 

para compreenderem o fenômeno criativo em seus níveis, em que a primeira concepção 

refere-se à criatividade eminente, monumental e duradoura alcançada por gênios, e a segunda 

diz respeito à criatividade sem grandes repercussões. Para os autores, neste último grupo 

estaria envolvida uma gama de tipos criativos com uma little-c mais ou menos elevada, o que 

torna essa margem conceitual ampla e indefinida. Por isso, buscaram identificar estágios 

dentro da criatividade cotidiana. 
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A princípio, reconheceram um momento inaugural, que se alinha à perspectiva de 

criatividade como um potencial humano. A categoria denominada mini-c compreenderia a 

interpretação e significação pessoal das experiências, traduzindo a capacidade de 

internalização da cultura, uma premissa para a criação, presente em todo sujeito – ou, em 

outras palavras, a capacidade para a aprendizagem. O desenvolvimento da mini-c leva à little-

c, um estágio em que o sujeito é capaz de elaborar contribuições sólidas para uma 

determinada área ou diante de um problema.  Segundo os autores, a mini-c sofre influência 

direta de condições ambientais, por isso está ao alcance do professor o seu incentivo, por meio 

da escuta cuidadosa, compreensão de interpretações pessoais e condução de questionamentos 

(Kaufman & Baghetto, 2007). 

Em trabalho posterior, Kaufman e Beghetto (2009) apresentaram o modelo de 

criatividade Four C, incluindo um novo estágio além dos anteriores: o Pro-c. Este nível foi 

identificado na tentativa de dar contornos ao little-c. O que define a fronteira entre um e outro 

é a especialização, alcançada na condição Pro-c. O Pro-c situa-se entre o little-c e o Big-C, 

sendo que uma pequena parcela o atinge e um número ainda menor de sujeitos chega à mais 

alta criatividade. Assim, o desenvolvimento de perícia em uma área favorece uma criatividade 

acima dos padrões comuns, mas não necessariamente leva à manifestação extraordinária, de 

impactos mais permanentes. O que os autores concordam é que especialmente a transição da 

criatividade mini-c para a little-c, e desta para a Pro-c é favorecida por qualidades ambientais 

de abertura e incentivo.  

Tal ponto conduz ao último “p” tratado no modelo de Rhodes, referente ao press ou 

influências sociais (Moraes, 2004). No Brasil, o conhecimento sobre o ambiente criativo tem 

sido construído a partir de dois enfoques. A vertente mais madura é aquela que tenta 

compreender os impactos do ambiente escolar para o desenvolvimento criativo, ressaltando o 

papel possível da escola no favorecimento de pensamentos e atitudes questionadores e no 

aumento da motivação para aprender. Mais recentemente, essas ideias foram abstraídas para o 

campo profissional, assumindo contribuição especial para a investigação e desenvolvimento 

de lideranças e da qualidade de vida no trabalho (Wechsler, 2001). Ambas as vertentes 

dialogam e se apoiam na criação de estratégias que superem as barreiras à criatividade 

identificadas.  

Em acordo sobre a importância do ambiente na acessibilidade ou negação de recursos 

e na definição de padrões mais ou menos abertos à criatividade (Lubart, 2007), o presente 

estudo interessa-se também pela interação de fatores ambientais com estilos e habilidades 
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pessoais na constituição de barreiras e facilitadores à criatividade dos professores em 

formação. Supõe-se estarem em interjogo reflexos do ambiente familiar, escolar, cultural e 

também institucional, tanto no que se refere às unidades de formação perpassadas, como ao 

próprio espaço escolar em que se insere a prática dos sujeitos da pesquisa. 

Para pensar a manifestação criativa do professor, este trabalho concorda com as 

noções defendidas pelos autores citados, e busca, neste capítulo, aprofundar a compreensão da 

criatividade pelo desenvolvimento dos grupos: pessoa criativa e ambiente escolar criativo, 

além de conhecer barreiras pessoais e culturais ao desenvolvimento criativo. Tal escolha 

buscou subsidiar a discussão sobre qual o tipo criativo do professor, suas habilidades 

criativas, necessidades e motivações, seu modo de trabalho e como aspectos ambientais, sob 

sua perspectiva, influenciaram e influenciam sua prática, de modo a identificar barreiras e 

facilitadores à sua criatividade. 

 

 

2.2.1. A pessoa criativa 

 

 

Foi um longo caminho até que a criatividade fosse reconhecida como um potencial 

humano. Mas esse entendimento está ainda distante de encerrar uma compreensão sobre o 

fenômeno. Tipos criativos variados compõem o cenário social e representam uma diversidade 

que sempre despertou a curiosidade de pesquisadores. Afinal, quais são as características 

favorecedoras da criatividade? E como se distribuem nas pessoas? 

Os primeiros estudos que procuraram responder a essas questões concentraram-se 

sobre traços intelectuais. Interessava conhecer como a criatividade poderia ser distinguida da 

inteligência ou, ainda, se a relação entre esses construtos era de equidade ou proporção. Havia 

a suposição de um nível de QI mínimo na base da manifestação criativa, e esse escore deveria 

elevar-se para números maiores, tanto quanto fosse a criatividade expressa no ato (Batey & 

Furnham, 2006). 

Os resultados, no entanto, desapontaram as expectativas iniciais, reunindo correlações 

modestas. O sujeito mais inteligente não era também o mais criativo (Batey, Furnham & 

Safiullina, 2010; Batey & Furnham, 2006; Wechsler, 1993). Essa inesperada dissonância 

disparou uma série de estudos posteriores que até conseguiram demonstrar a existência de 

relações mais estreitas entre a criatividade e a inteligência, mas agregaram ambiguidade ao 
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conhecimento sobre o assunto, o que, em grande parte, pareceu responder à distinção de 

definições, métodos e populações adotadas nos estudos (Batey & Furnham, 2006; Nakano, 

2012).  

As primeiras correspondências encontradas partiram de pesquisas que reconheceram o 

pensamento divergente como um traço cognitivo presente no sujeito criativo, tendo J. P. 

Guilford (1897-1987) como pioneiro (Wechsler, 1993). De início, a criatividade foi em muito 

confundida com essa modalidade de pensamento, o que explica as elevadas correlações 

encontradas, até que os pesquisadores entenderam que a simples medida do pensamento 

divergente pode ser insuficiente para conceber o complexo fenômeno criativo. Pareciam estar 

envolvidas mais facetas (Batey & Furnham, 2006).  

Paul Torrance, por exemplo, apropriando-se de elementos do pensamento divergente 

apontados por J. P. Gulford, como fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração, 

experimentou descontentamento ao deparar-se com a restrição dos mesmos à esfera da 

cognição, identificando outros atributos na pessoa criativa, quando da criação de instrumentos 

psicométricos. Entre os últimos, estão a emoção, fantasia, movimento, perspectiva incomum, 

uso de contextos e outros, tratados adiante (citado por Wechsler, 2004). Para Torrance (1987), 

é perceptível um forte componente emocional no pensamento criativo, e abordagens que vão 

além da contemplação de competências cognitivas alcançam maior sucesso em suas 

explorações sobre o objeto em questão. 

Em acordo, Batey e Furnham (2006) e Mitjánz Martínez (1997) consideram que a 

noção de criatividade como um fenômeno multidimensional impõe que seja considerada a 

relativa importância de múltiplos elementos presentes no sujeito criativo. Dessa forma, uma 

medida simples não pode ser capaz de representá-la, estando atribuída à utilização da mesma 

uma das causas de equívocos no campo. Também para Lubart (2007), é questionável se testes 

de pensamento divergente contemplam a criatividade em sua totalidade, bem como se o QI 

fornece de fato uma medida geral da inteligência. Portanto, uma das principais razões para a 

dificuldade em estabelecer relações entre tais variáveis concentra-se sobre escolhas 

metodológicas e de critério. 

Batey et al. (2010) corroboram a mesma ideia ao analisarem a relação entre diferentes 

medidas de criatividade com a inteligência e a personalidade. Os autores encontraram que 

quando a criatividade é avaliada por medidas de pensamento divergente, fatores cognitivos 

tendem a estar mais evidentes, ao passo que a avaliação da criatividade por medidas de auto-
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relato traz variáveis de personalidade como explicativas de boa parte da variância de tipos 

criativos. 

No âmago dessas discussões, Nakano (2012) menciona três vertentes identificáveis 

nos estudos atuais, que reconhecem ou uma relação estreita entre os aspectos, ou sua 

independência, ou, ainda, a preeminência de certo nível de inteligência para a manifestação 

criativa – denotando um conhecimento questionado e eminentemente questionável. O que tal 

quadro mostra é a ausência de um consenso sobre o assunto, realidade que se sustenta desde 

os primórdios das investigações. 

 Dos esforços em questão, derivam indicativos da complexidade do fenômeno, que, por 

sua vez, vieram despertar interesse de alguns pesquisadores por outras regularidades presentes 

no sujeito criativo, dentre as quais o estudo de características personológicas favoráveis à 

criatividade alcançou também um importante foco. 

Tal como a anterior, essa vertente de investigação enfrenta suas fragmentações, que 

refletem as diferenças de conceituação sobre personalidade, de campos de criatividade 

estudados e de recursos metodológicos empregados. E sustenta, ainda, o desafio de uma 

tentativa ousada, qual seja, a de conjugar duas unidades aparentemente polarizadas: a 

idiográfica e a nomotética. A primeira, acena para a singularidade do sujeito em sua 

manifestação criativa, e a segunda, para as regularidades reveladas nas manifestações criativas 

sociais. Pode parecer um paradoxo definir traços regulares se a exploração criativa do mundo 

é essencialmente subjetiva, porém, ao que defende Mitjánz Martínez (1997), esse caminho é 

possível. 

Para a autora, embora distintos, o idiográfico e o nomotético não estão em contradição. 

Tão relevante como o levantamento de características gerais é a tentativa de apreender 

configurações subjetivas que geraram uma resposta criativa, as quais representam formas de 

interação das características da personalidade com condições emocionais, ambientais e 

motivacionais. Assim, a criatividade não constitui um traço geral da personalidade, mas 

resulta de um jogo de configurações subjetivas em que encena a personalidade, frente a 

problemas e circunstâncias variados. 

  

 

(...) a criatividade é a expressão da implicação da personalidade em uma 

esfera concreta de atividade, o produto da otimização de suas capacidades em 

relação com fortes tendências motivacionais em que o sujeito da atividade 

está envolvido como um todo (Mitjánz Martínez, 1997, p. 26).  
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É propriamente a ausência de linearidade entre características personológicas e 

manifestação criativa que instala a impossibilidade de construção de um perfil único do 

sujeito criativo (Mitjánz Martínez, 1997). Porém, o encontro de traços gerais subsidia os 

pesquisadores como mais uma peça na complexa montagem do fenômeno criativo, aquela que 

dá sinais para o fomento de ambientes e estratégias favoráveis ao desenvolvimento de 

características da criatividade. De acordo com Ivcevic e Mayer (2007), uma vez 

desenvolvidos, os traços de personalidade podem interferir, inclusive, sobre a decisão 

fundamental de envolver-se ou não em uma atividade criativa, o que eleva a importância de 

seu entendimento.  

 

 

2.2.2. Tramando perfis criativos 

 

 

Para o presente estudo, estabeleceu-se uma relação das características de personalidade 

mais citadas na literatura consultada que se associam à criatividade. Como indicam as 

pesquisas, elas tendem a ser mais evidentes conforme os tipos criativos e a área de domínio do 

sujeito, o que explica a existência de traços ou campos mais ou menos limitados (Batey & 

Furnham, 2006; Lubart, 2007). Assim, novamente, nos encontramos com a premissa de que a 

criatividade não é fruto direto de um conjunto de traços personológicos, mas de sua ação (e 

reação) dentro de uma história (Mitjánz Martínez, 1997). 

De início, vale citar a abertura a novas experiências como um dos aspectos da 

personalidade criativa mais comuns na perspectiva dos autores (Batey & Furnham, 2006; 

Batey et al., 2010; Davis, 1999; Ivcevic & Mayer, 2007; Lubart, 2007; Mitjánz Martínez, 

1997; Wechsler, 1993, 1999).  Essa qualidade permite a vivência de uma situação nova com 

menores níveis de ansiedade e maior interesse pelo incomum, favorecendo o envolvimento do 

sujeito com um número maior de atividades criativas e refletindo em uma maior disposição 

para redimensionar problemas sob vários pontos de vista (Ivceviv &Mayer, 2007). 

Inconformismo e sensibilidade são também características observadas na detecção de 

problemas
4
 (Ivcevic & Mayer, 2007; Mitjánz Martínez, 1997; Wechsler, 1993). O 

inconformismo revela uma adaptação ativa do sujeito à realidade, quando demonstra 

                                                 
4
 Lembrando a conceituação de Torrance (1976) revista, a capacidade de detectar problemas inaugura a criação, 

podendo ser movida por inconformismo e sensibilidade, conforme definições subscritas. 
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capacidade de questionar informações recebidas e situações vivenciadas. A sensibilidade, por 

sua vez, constitui condição para que tais perturbações sejam reconhecidas tanto no meio 

externo (conhecimento, informação) como no meio interno, quando o indivíduo percebe sua 

inquietação própria (Wechsler, 1993). Para Davis (1999), a pessoa criativa possui maior 

sensibilidade a detalhes, padrões e implicações, por isso, saltos mentais intuitivos costumam 

ser mais rápidos nesse sujeito. 

Com perspectiva semelhante, Lubart (2007) e Ivcevic e Mayer (2007) chamaram 

individualismo a capacidade de distinção das diferenças e minúcias, que contribui para a 

manifestação criativa com o fortalecimento do poder intuitivo dos sujeitos. De acordo com 

Cheng, Hull e Kim (2010), a intuição é listada por muitos pesquisadores como um traço 

comum em pessoas criativas.  Ela caracteriza-se por lampejos, consciência súbita dos vários 

elementos de uma situação ou insights, uma vez que as relações captadas por sujeitos 

intuitivos são grandemente processadas no nível da inconsciência. Nesse sentido, a 

sensibilidade apurada de detalhes tende a enriquecer o jogo de possibilidades, o que favorece 

a projeção de ideias mais originais e adaptáveis.   

Outra característica enunciada pelos diversos autores é a curiosidade intelectual. Ela 

manifesta-se pelo interesse muito vívido pelas coisas do mundo e mobiliza um 

comportamento exploratório mais ou menos sistematizado nas crianças (Davis, 1999). Mais 

tarde, pode revelar-se no interesse por coisas complexas, tanto no tipo mais elementar de 

criatividade (a cotidiana), como em atividades que requerem especialização (Ivcevic & 

Mayer, 2007; Morais, 2004). De acordo com Mitjánz Martínez (1997), em associação com 

processos motivacionais, a curiosidade intelectual dá movimento às problematizações que 

inauguram o processo criativo.  

Segundo Amabile (1985) e Amabile, Hill, Hennessey e Tigue (1994), a motivação 

para criar pode responder a uma orientação intrínseca ou extrínseca. O primeiro caso inclui o 

prazer pelo desafio, desenvolvimento pessoal, autodeterminação, interesse e envolvimento por 

um assunto. Ivcevic e Mayer (2007) verificaram que essa forma de orientação está muito 

presente em tipos estudiosos, por exemplo. Os motivos extrínsecos, por sua vez, são gerados 

por razões externas, como recompensas, expectativas de avaliação, reconhecimento e 

concorrência. 

Considerando a mesma diferenciação, Amabile (1985) concluiu, ao longo de anos de 

pesquisa, que a orientação intrínseca fornece uma motivação propícia para o desempenho 

criativo. Embora não esteja ainda clara a relação entre motivos internos ou externos, é 



24 

 

 

 

conhecido que, em geral, a criatividade relaciona-se positivamente com a motivação 

intrínseca, ao passo que assume uma proporção negativa em relação à motivação extrínseca. 

Sendo assim, a explicação das diferenças individuais pelos processos motivacionais assume-

se como um outro importante ponto de análise (Amabile et al., 1994).  

No que tange ao seu entendimento, Mitjánz Martínez (1997) elucida que os motivos 

ou necessidades que subjazem o ato criativo devem ser considerados em sua particularidade, 

quer dizer, em face das implicações do tipo de personalidade e da área de atividade na qual 

emerge. Amabile (1985) faz refletir, ainda, que em grande medida a orientação geradora da 

motivação intrínseca ou extrínseca tem origem social, uma faceta indispensável à análise de 

contextos favorecedores ou inibidores da criatividade. 

Para Wechsler (1999), o interesse de pesquisadores pela motivação revela o alcance à 

dimensão afetiva da criatividade, uma vez que os recursos cognitivos passam a ser definidos a 

partir de suas relações com os “motivos” do sujeito para criar. A autora reflete a eminência da 

criatividade a partir da relação estabelecida entre motivação e curiosidade. O início do 

processo requer o interesse pelo diferente e a exploração subsequente apoia-se, sobretudo, na 

motivação e coragem para assumir um caminho que comporta riscos. Esta última marca outra 

qualidade encontrada em sujeitos criativos, atrelada à motivação, mas que pode ser definida, 

na bibliografia sobre o tema, como a persistência em relação aos motivadores geradores do 

comportamento criativo, mesmo quando as circunstâncias externas mostrem-se desfavoráveis 

à sua manifestação. 

Na mesma direção, Ivcevic e Mayer (2007), Morais (2004) e Lubart (2007) destacam a 

qualidade de persistência e a disposição para o risco como atributos fundamentais no 

decorrer da criação. Em numerosos feitos criativos, relata-se a existência de obstáculos e 

dificuldades, que nunca teriam sido orientados para uma conclusão criativa caso não fossem 

enfrentados com persistência. Sabiamente, concluiu Thomas Edison: “criatividade é 99% de 

transpiração e 1% de inspiração” (citado por Lubart, 2007, p. 41). 

O desafio de sustentar uma ideia nova parece também fortemente regido por 

sentimentos de auto-confiança e auto-conceito positivo (Batey & Furnham, 2006; Lubart, 

2007; Mitjánz Martínez, 1997; Morais, 2004; Wechsler, 1993). Para Wechsler (1993), a 

crença nos recursos internos por parte do indivíduo lhe reúne forças para levar adiante ideias 

inconformistas. Mitjánz Martínez (1997) ressalta a importância do sentimento de adequação 

do sujeito, o que se atrela ao reconhecimento próprio de sua potencialidade. Já Silva (1994), 

destaca a ancoragem da auto-estima nas relações sociais, que definem a aceitação de si e da 
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pertinência de suas ideias, processo fundamentalmente implicado no desenvolvimento da 

criatividade.  

Pelas razões acima mencionadas, acredita-se que a sociedade precisa ser pensada em 

relação às limitações que pode impor aos processos criativos. Família e escola assumem 

importante função ao estabelecer clima favorável ou repressor às habilidades pessoais, 

algumas vezes, obstruindo a visão do sujeito sobre suas reais possibilidades (Wechsler, 1993). 

A insegurança quanto à autoexpressão tende a inibir o desenvolvimento de processos 

subjacentes à criatividade. Quando, ao contrário, o ambiente oferece abertura para novas 

ideias, existe permissão e estimulação para o enfrentamento da conformação (Silva, 1994). 

Fantasia, uso de analogias e combinações incomuns são elaborações inscritas no 

processo criativo que, em geral, não encontram aprovação em um cenário radicado pela lógica 

formal. Pessoas criativas têm grande atração pela fantasia, ressalta Davis (1999). Wechsler 

(1993) descreve a fantasia como uma possibilidade de resolução de conflitos no nível da 

imaginação, o que amplia as suposições e relações estabelecidas. O recurso da imaginação 

admite o encontro com o incomum, com formas ainda não existentes (mas que poderão existir 

algum dia?!). É o momento em que metáforas e associações recriam realidades e atraem 

esforços para se objetivarem, passando por refinamento se recebem formação especializada 

(Ivcevic & Mayer, 2007).  

Wechsler (1993) destaca a co-relevância de riscos e possibilidades no imaginário do 

indivíduo como uma preparação para a comunicação final de sua obra, o que é nutrido 

principalmente pela capacidade de tolerância à ambiguidade. O sujeito criativo mostra-se 

capaz de suportar uma situação ambígua, por certo tempo, com menores níveis de estresse, 

sem desistência. Além disso, essa capacidade previne sua satisfação com soluções imaturas e 

simplórias (Cheng et. al., 2010; Davis, 1999; Lubart, 2007). 

Brincando com palavras e efetuando novas combinações, expressa-se mais uma 

característica peculiar à pessoa criativa – o humor. Este nasce da descoberta de semelhanças 

entre elementos aparentemente disjuntos, produzindo um impacto de surpresa. Os efeitos 

descontraídos geram a economia de tensões no ambiente (Wechsler, 1993). Uma abordagem 

brincalhona dos problemas costuma fazer surgir possibilidades estranhas e avessas, que estão 

na base de muitas descobertas e invenções (Davis, 1999). Para Fabun (1968, citado por Davis, 

1999, p. 172) “o adulto criativo é uma eterna criança – a tragédia é que a maioria de nós 

cresce”. 
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Em relação ao reconhecimento da criatividade em um produto, nem sempre ele ocorre 

quando o nível de elaboração é incompleto. Nesse sentindo, Wechsler (1993) destaca a 

capacidade de gerar ideias enriquecidas e elaboradas como uma característica própria do 

sujeito criativo. Davis (1999) acrescenta que o interesse artístico e/ou estético costuma ser 

marcante nesses sujeitos. Arremates rudes ou ausência de um trabalho ordenado sobre a 

criação, podem anular todo o esforço criativo. É a capacidade de elaboração que imprime um 

formato considerado elegante ao produto, propiciando um enriquecimento estético e, com 

efeito, uma maior aceitação do mesmo.  

Os aspectos enunciados assumem relação com elevada fluência e flexibilidade de 

ideias. Wechsler (1993) denomina fluência a quantidade de suposições sobre um problema, 

elucidando que as soluções tendem a ser mais criativas quanto mais numerosas forem as 

alternativas e quanto menos repressor se assumir o raciocínio crítico. Por sua vez, a 

flexibilidade refere-se à capacidade de alterar categorias de ideias. Esses aspectos conferem 

ao sujeito criativo maiores possibilidades de adaptação às circunstâncias por promoverem o 

afastamento de respostas óbvias (Ivcevic & Mayer, 2007). 

Quando a fluência é acompanhada por flexibilidade, há maior alcance e amplitude de 

vicissitudes para a resolução de um problema. Assim, seriam exemplos de fluência de ideias, 

seguindo Wechsler (1993), as possibilidades de se pintar uma sala de tais cores (verde, azul, 

vermelho, etc) ou com tais ilustrações (flores, formas geométricas, animais, etc). A 

flexibilidade aparece quando novas categorias de ideias ou estratégias são introduzidas para a 

mudança da sala, como a colocação de tapetes ou modificação do formato das paredes, entre 

outros. 

Fluência e flexibilidade constituem aspectos do que J. P. Guilford chamou pensamento 

divergente (Wechsler, 1993). Este seria uma das operações intelectuais presentes na 

inteligência humana, entre outros processos cognitivos contemplados na formulação de seu 

modelo teórico da inteligência. Consta em seus estudos que boa parte das habilidades 

envolvidas nessa categoria de pensamento coincide com competências presentes na 

criatividade, embora outras operações possam também interferir na manifestação criativa 

(Alencar et al., 2010). 

Por fim, Mitjánz Martínez (1997), Torrance (1987) e Wechsler (1993) referem-se ao 

envolvimento do sujeito criativo com a atividade. A primeira autora lista o amor à criação e a 

entrega como aspectos observados que vêm dar sentido a toda atividade desenvolvida. 

Torrance (1987) enfatiza essa condição como fundamental para que a motivação mantenha-se 
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no sujeito e o direcione para uma solução. Wechsler (1993), por sua vez, associa a absorção 

do indivíduo em sua criação com o sentimento de um destino criativo, pelo qual valor e 

responsabilidade são atribuídos pelo criador ao ato. 

As características listadas até este momento, em grande parte, pertencem a uma 

tradição de pesquisa que estuda criadores de diversos domínios, tendo sido corroboradas por 

estudos de outra tradição como os de Batey et al. (2010), Batey e Furnham (2006), Cheng et 

al. (2010) e Ivcevic e Mayer (2007), citados ao longo do texto. Estes últimos acompanharam 

o amadurecimento do campo da Personalidade para compreenderem quais traços discutidos 

nessas teorias favorecem a manifestação criativa. 

Nessa vertente, os resultados são ainda contraditórios, o que se deve principalmente à 

variedade de medidas de criatividade e de domínios (Batey et al., 2010). No que se refere aos 

estudos revistos que analisaram disposições presentes no Modelo dos Cinco Fatores da 

Personalidade (Big Five – Neuroticismo, Extroversão, Sociabilidade, Escrupulosidade e 

Abertura para a experiência) e sua relação com a manifestação criativa, é amplamente aceito 

que a qualidade de abertura esteja presente em todo tipo criativo e a categoria da extroversão, 

caracterizada pelo envolvimento predominante com o mundo exterior, em boa parte deles 

(Ivcenvic & Mayer, 2007). No entanto, alguns fatores podem operar como facilitadores em 

certas áreas e inibidores noutras. Assim, a inconstância emocional, chamada neuroticismo, 

costuma ser mais elevada em populações artísticas, e a estabilidade emocional, ao contrário, 

mantém maior expressão em gerentes criativos (Batey & Furnham, 2006).  

Por outro lado, representando estudos que se debruçaram sobre a Teoria da 

Personalidade de Carl Jung (1875-1961), Cheng et al. (2010) buscaram relacionar traços 

personológicos com traços criativos. Nesse caso, os autores observaram contradições na 

relação extroversão/criatividade, citando estudos que encontraram a introversão como uma 

característica presente em sujeitos criativos. Também não está claro qual das funções, 

pensamento ou sentimento, favorece o ato criativo, mas traços como a intuição e a tolerância à 

ambiguidade foram associados à criatividade. Os autores concluíram que as características do 

sujeito criativo são perpassadas pela influência cultural, como exemplificam os resultados de 

sua pesquisa, com a verificação de que a intuição constitui uma força criativa maior para 

taiwaneses, enquanto a extroversão o é para americanos. 

Os resultados encontrados em explorações mais recentes parecem refletir 

principalmente a diversidade de tipos criativos e reforçar o poder interativo do ambiente em 

sua manifestação. O grande desafio do campo o é para todos os estudos de criatividade – a 
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inaplicabilidade de uma medida única ao complexo fenômeno, o que vem a dificultar, até o 

momento, o reconhecimento de relações mais precisas entre capacidade criativa, inteligência e 

personalidade. 

Em se tratando de um objeto tão abrangente, concorda-se com Isaksen et al. (1993), 

para quem a pergunta “quem é criativo” não deve encerrar a exploração sobre a criatividade 

humana, mas implica no levantamento de mais indagadores: quando, como, onde, por que e 

com quem.  Ressalta-se que a abordagem multidimensional aceita neste estudo confere à 

personalidade criativa um valor importante no processo de criação, mas em interação com 

outras variáveis. Nesse sentido, barreiras à criatividade e características do ambiente criativo 

registram sua importância a seguir. 

 

 

2.2.3. Na ordem da (re)produção: barreiras ao processo criativo 

 

 

 Barreiras ao processo e à expressão da criatividade refletem significados particulares 

de cada sujeito (Alencar, 1989; Mitjánz Martínez, 1997). Por isso, um elemento, mesmo 

julgado como tendo ressonância negativa, pode ser inibidor à atitude de um, mas não o ser 

para outro, em função da interação das diversas facetas da criatividade nos sujeitos. 

 Para começar, Davis (1999) descreve certas condições que, apesar de auxiliarem a 

sobrevivência e organização humanas, podem assumir-se inibidoras à criatividade, a saber: 

hábito e aprendizado, regras e tradições. O hábito seria a barreira mais óbvia. Ancorado no 

aprendizado sobre rotinas, padrões, linguagem, formas corretas (ou aprendidas) de proceder, 

normatiza comportamentos que, ora direcionam as atividades cotidianas, ora restringem a 

possibilidade de novas respostas. Ao que ilustra o autor (1999, p. 167), aprendizado e hábito 

são, ao mesmo tempo “uma benção e uma maldição”, exatamente por essa implicação dupla. 

 Regras e tradições sustentam o mesmo paradoxo. Constituem-se imprescindíveis à 

vida coletiva, na medida em que guiam condutas pessoais, sociais e institucionais. Porém, 

vividas com rigidez, podem gerar julgamentos prematuros, comportamentos não refletidos, 

míopes e conformistas, que provocam o fechamento a novas ideias. A atenção deve ser dada à 

forma e intensidade com que as regras são instituídas, o que pode determinar o significado 

que o sujeito constrói para as mesmas (Davis, 1999).  
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 Alencar (1999, 2010) classifica as barreiras à criatividade como sendo de ordem 

pessoal ou cultural, admitindo significativas relações entre esses dois níveis. No primeiro 

grupo, a autora inclui as barreiras emocionais, perceptuais e intelectuais. Segundo a mesma 

classificação, dentro das barreiras emocionais, Wechsler (1993) identificou as seguintes 

disposições (temporárias ou permanentes):  

 

Tabela 1 - Descrição de Barreiras Emocionais, segundo Wechler (1993): 

Barreiras emocionais Descrição 
 

a) Estilo pessoal pautado na 

seriedade e lógica 

A este estilo, atitudes diferenciadas parecem ecoar como tolas ao meio, sendo 

preferível um modelo convencional na abordagem de problemas. 

 

b) Indisposição para o risco ou 

ambiguidade 

A ameaça de situações desconhecidas gera indisposição para o enfrentamento 

dos riscos envolvidos. 

 

c) Desconhecimento de pontos 

fortes 

Reflete o desconhecimento do sujeito sobre seus recursos e habilidades, o que 

evita ou empobrece o questionamento próprio de suas atitudes. 

 

d) Dificuldade com processos de 

mudança 

Leva à rápida desistência. Quando os primeiros obstáculos projetam o 

desconforto diante de situações de mudança, instalam-se respostas resistentes, 

estereotipadas e conformistas. 

 

e) Desprezo pela imaginação Revela a sobreposição de coisas sobre imagens, com demasiada importância à 

objetividade. 

 

f) Elevado apreço pela simetria Dificuldade com situações de desordem e de complexidade.  

 

 

g) Pressa na busca de soluções A urgência por uma solução pode levar o sujeito a abreviar seu processo de 

criação, sem explorar suficientemente as possibilidades ao alcance de sua 

competência. 

 

h) Receio em falar e ouvir São temidas interferências de todo tipo, quando o diálogo poderia favorecer a 

emergência de novos elementos para a produção criativa. 

 

 

Ainda remetendo às barreiras emocionais, Alencar (1989) cita a apatia em relação ao 

aprimoramento ou redirecionamento de ideias, a insegurança, o medo de fracassar, o receio 

em parecer ridículo e sentimentos de inferioridade. Essas características tendem a dificultar a 

manifestação criativa quando fortalecidas na interação com outros elementos que igualmente 

exercem influência sobre a criatividade individual. 

 No que se referem às barreiras perceptuais, elas supõem a ausência de habilidades 

precursoras do processo criativo, em face da insensibilidade para apreensão de problemas, 

rapidez na busca de soluções, elevado uso de julgamentos e críticas, rigidez de pensamento e 

consequente carência de ideias flexíveis (Wechsler, 1993). Alguns desses aspectos podem 
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derivar do poder de regras e tradições apresentado por Davis (1999) e tendem a conduzir à 

estereotipia e ao preconceito, na medida em que os julgamentos permanecem aprisionados em 

concepções cristalizadas. 

 Segundo Davis (1999), barreiras dessa natureza podem manifestar-se no professor 

quando, fixado em escores de QI, esse profissional não enxerga alunos altamente talentosos 

em áreas específicas. Outro bloqueio esconde-se por trás de um método enrijecido, que pode 

ter funcionado em circunstâncias particulares, mas obstrui a visualização do professor de 

caminhos alternativos para o enfrentamento de seus desafios. O autor menciona a célebre 

frase “torne o familiar estranho” (p.168), referindo-se aos bloqueios perceptuais que impedem 

o alcance de novas interpretações sobre os fatos. 

Como sempre é válido lembrar, todas os aspectos citados remetem a uma combinação 

entre aspectos pessoais e ambiente, entre outros fatores. Assim como os elementos 

favorecedores, os inibidores não podem ser tratados de forma isolada do contexto, pois são 

constituídos em um jogo de relações complexas que marca o desenvolvimento da criatividade 

no ser humano. 

 Quanto às barreiras intelectuais, como indicado anteriormente, salienta-se que 

inteligência e criatividade não constituem sinônimos (Torrance, 1976), porém assume-se que 

o fenômeno criativo envolve também aspectos cognitivos, o que dá relevância à necessidade 

de um nível intelectual mínimo para a criação. No campo da cognição, destacam-se as 

habilidades do pensamento divergente como fortemente associadas à criatividade, ao passo 

que o uso demasiado da função convergente, com a radicação da lógica, tende a ser uma 

barreira ao processo criativo (Alencar & Fleith, 2003). Tal atitude tanto pode decorrer de um 

estilo pessoal, como pode responder a imposições externas, chegando ao segundo grupo de 

barreiras citado por Alencar (1999), as de ordem sócio-cultural. 

Barreiras dessa natureza têm origem principalmente na sociedade, e vale destacar que 

o nosso ambiente social é marcado pelo enfrentamento das diversidades e pela repressão aos 

desvios de padrões estabelecidos (Wechsler, 1993). Como enfatiza Rosas (2005), a ameaça 

repressora distancia o homem de sua produção cultural, a partir da qual é gerada 

transformação social, para subjugá-lo à passividade do acato a padrões vigentes, excluindo a 

atividade questionadora de sua plataforma de vida. 

De acordo com Alencar (1989), as barreiras culturais à criatividade expressam-se, 

principalmente, pela supervalorização do raciocínio lógico em detrimento da atividade 

imaginativa e intuitiva. Os “nãos” cristalizados, as críticas injustificadas, o descaso aos 
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talentos, a indisposição para a novidade e o conformismo, ilustrados por frases do tipo: “não 

me amole”, “me pergunte depois porque estou ocupado”, “deixe de lado essas ideias e vai 

brincar” (p.11) constituem atitudes repressivas que podem deixar marcas no indivíduo.  

Muitos autores atentam para os efeitos desastrosos de comportamentos que sufocam o 

movimento pela descoberta e a exploração do mundo, em favor de atitudes conformistas, 

passivas e estereotipadas, comumente adotadas como recurso único de (des)adaptação 

(Alencar, 1989, 2008). Torrance (1976, p. 123), por exemplo, destacou que a “repressão de 

necessidades criativas pode levar a verdadeiro colapso de personalidade”, em referência a 

conflitos, dificuldades de ajustamento ou sentimentos de solidão que podem acompanhar 

indivíduos altamente criativos.  

 A repressão pode ser silenciosa e desconhecida. Ao longo dos anos, um conjunto de 

falas internalizadas cria molduras às formas de pensar do sujeito para quem as barreiras se 

efetivaram. Quanto mais cristalizadas, maior também é a resistência. Expressões como “eu 

não tenho o menor jeito para...”, “eu sei que não sou capaz de...” ou “eu não vou experimentar 

porque não tenho as habilidades necessárias” (Alencar, 1989, p.12) desenham contornos 

rígidos às atitudes, gerando uma recusa à exploração de situações novas. O que 

constantemente se observa nos indivíduos que tão “bem” tornaram próprios os discursos 

repressores é a descrença em suas potencialidades (Alencar, 1989, 2008; Fleith, 1994; 

Torrance, 1976; Wechsler, 1993), o que tende a restringir significativamente os investimentos 

do sujeito na exploração criativa de seu meio. 

Têm-se, pois, que as barreiras de ordem pessoal (emocionais, perceptivas ou 

intelectuais) encontram-se atreladas às barreiras sócio-culturais, aceitando-se que as primeiras 

podem ter origem no ambiente familiar e na sociedade, como elucida Wechsler (1993). No 

que tange ao contexto escolar, ele é representativo de um conjunto variado de barreiras sócio-

culturais (e potencialidades) que interessam a este estudo. Em face das considerações 

desenvolvidas, busca-se na próxima sessão refletir sobre alguns desses aspectos.   

 

 

2.2.4. Os caminhos e descaminhos da criatividade na escola  

 

 

A velocidade com que mudanças são operadas é uma característica do atual contexto 

que marca a exigência de criatividade no âmbito profissional. Tal realidade reflete um 
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paradoxo, tendo em mente que é a escola quem deveria preparar o indivíduo para o 

enfrentamento desse mercado de trabalho, e é nela mesma que ele encontra condições restritas 

ou incoerentes a essa demanda (Alencar, 2008; Zanella, 2004). Cada vez mais, a produção 

criativa torna-se desejável e, embora conhecimentos e técnicas criativas sejam um tanto ainda 

desconhecidos aos professores, já é eminente a consciência de que o encorajamento da 

criatividade no sistema de educação constitui um poderoso recurso em favor de uma 

adaptação ativa do indivíduo na sociedade (V. M. T. Martins, 1998).  

Estudos mais recentes apontam que o ambiente interfere de forma categórica sobre o 

processo criativo, a uma distância cada vez maior de concepções inatistas (Nakano, 2009). 

Segundo Zorzal e Basso (2001), a criatividade pode também constituir um aprendizado, que 

como tal, requer condições ambientais concretas para se efetivar. Já para Lubart (2007), a 

importância do ambiente no desenvolvimento da criatividade relaciona-se não só com o 

favorecimento ou inibição de recursos para a criação, mas com o estabelecimento de padrões 

que conferem aceitação ou recusa a uma produção criativa.  

Quanto ao primeiro aspecto, Wechsler (1993) destaca as dificuldades que compõem o 

cenário escolar brasileiro, reportando situações em que condições materiais mínimas de 

estimulação do processo de aprendizagem são negligenciadas. Somam-se a isso o reduzido 

investimento em educação, o alto índice de repetência (e as ineficazes medidas para sanar a 

questão), a inadequação dos livros didáticos ao contexto do aluno, a frágil formação de 

professores, entre outros problemas da educação brasileira. 

No que se refere aos padrões de seletividade da produção criativa, é fundamental tratar 

os valores presentes na nossa sociedade como barreiras à criação, os quais, em geral, 

fortalecem-se e perpetuam no sistema escolar. Esses valores variam de sociedade para 

sociedade e dizem respeito à extensão e profundidade com que aspectos pessoais da 

criatividade são cultivados e aceitos em um dado ambiente (Alencar, 1999), o que para Cheng 

et al. (2010) se traduz no quanto uma expressão criativa é valorizada em uma cultura. 

Nesse sentido, uma série de limitações à manifestação criativa parte das valorações 

difundidas pelo modelo econômico e social capitalista ocidental. E, enquanto unidade 

envolvida nessa ampla determinação, o ensino reflete demasiada atribuição de valor à 

utilidade e à objetividade, em oposição à atividade imaginativa precursora da criação original. 

Destaca Nakano (2009) que o desenvolvimento do pensamento lógico tem se apresentado 

como prioridade nos sistemas formais de educação. 
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Entre o conjunto de barreiras a uma educação criativa, Alencar (2007, 2008) aponta a 

aplicação de exercícios que admitem resposta única como uma frequente prática educativa 

que opera em favor do mínimo esforço na resolução de problemas, encerrando a enorme 

capacidade humana de vagar por alternativas múltiplas e negando as diferenças individuais. 

Em decorrência, nutre-se o medo do erro e do fracasso atrelado à dicotomia certo/errado, o 

que, acima, foi revisto como barreira ao processo criativo. 

Nakano (2009), por sua vez, menciona a centralização do ensino no professor como 

um percalço que reforça a passividade dos alunos, já que pouco lhes é acessada a 

oportunidade de participação na elaboração e avaliação dos conteúdos que, importa destacar, 

podem atender a objetivos estranhos às suas necessidades, uma vez definidos unicamente pelo 

professor. Como consequências de uma abordagem avessa à realidade do aluno, estão o 

desinteresse e a falta de implicação no processo de aprendizagem, o que tende a afetar seu 

desenvolvimento em todos os níveis. 

Wechsler (1993) ressalta, ainda, que o estabelecimento de modelos punitivos da 

imaginação e reforçadores do pensamento convergente, além de inibir a criatividade, provoca 

uma aprendizagem efêmera, uma vez que a atribuição de sentido não se efetua pelo sujeito 

quando são-lhe requeridas apenas habilidades de memorização. Mecanismos de estímulo-

resposta utilizados na educação sugerem passividade e conformismo frente a tradições e 

costumes. Nessa perspectiva, Alencar (2007) introduz uma crítica ao ensino voltado para o 

passado, que tende a invocar a memória em detrimento do questionamento. Na medida em 

que o foco dá-se na direção da reprodução, qualquer ato de criação encontra aí sérios limites.  

Lubart (2007) pontua a rigidez de regras como outro entrave. Em geral, apenas uma 

forma de avaliação mede a performance do aluno, e ela pode não ser adequada ao seu estilo. 

Em tais casos, lembra Alencar (2010) que a incompetência e a inabilidade recebem destaque, 

ao passo que o talento não encontra estrutura fértil para o seu desenvolvimento e 

reconhecimento. 

Em face dessas considerações, pode-se observar que as escolas parecem não estar 

preparadas para a diversidade. Existe uma lacuna entre a função da educação – orientada 

basicamente para a criatividade, no que tange à adaptação ativa do indivíduo – e as práticas 

educativas, que se encontram ancoradas em um sistema valorizador da estereotipia e da ordem 

(Wechsler, 1993). 

O reconhecimento de diferenças individuais é um desafio que continua banalizado na 

realidade escolar, enquanto desponta o imperativo de uma educação orientada para as 
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necessidades e desejos do aluno, com a abertura à diversidade de domínios, habilidades, 

experiências e referências sócio-culturais que o integram, em benefício de articulações 

teórico-práticas possíveis (Novaes, 2003). Para Rosas (2005), este constitui, acima de tudo, 

um compromisso ético e político da educação, que tem o poder de produzir posicionamentos 

mais humanitários diante das desigualdades sociais, sem que ela mesma sugestione formas de 

exclusão a exemplo de seu funcionamento. 

No exercício pleno de seu papel social, a educação pode proporcionar um 

desenvolvimento saudável ao sujeito, do ponto de vista pessoal, profissional e social, em que 

pese a necessidade de um novo arranjo de valores, com o deslocamento da atenção para a 

subjetividade humana, o que potencializa a construção de princípios éticos, a aceitação da 

diversidade (e de sua produção) e o desenvolvimento da criatividade, defendido neste trabalho 

como via necessária para a educação emancipatória. Um passo diferenciado nessa direção 

pode ser a descentralização do ensino de conteúdos para a estimulação de descobertas, com 

permissão para a exploração ativa da realidade (Barreto, 2007; Barreto & Mitjánz Martínez, 

2007). 

Estudos já sinalizaram caminhos facilitadores do desenvolvimento criativo, valendo 

citar Fleith e Alencar (2008), que encontraram que a valorização de contribuições dos alunos 

em sala de aula favorece o surgimento de um autoconceito positivo, que por sua vez, constitui 

um elemento fortemente associado à criatividade. As mesmas autoras, em trabalho anterior 

(2004), construíram um instrumento de avaliação de práticas docentes, na perspectiva de 

alunos, cuja validação gerou 4 fatores que reúnem um conjunto de elementos identificados 

como favoráveis à criatividade, dentro dos grupos: incentivo a novas ideias, clima para 

expressão de ideias, avaliação e metodologia de ensino e interesse pela aprendizagem do 

aluno.  

Os itens dizem respeito, respectivamente, ao estímulo de características cognitivas e 

emocionais da atitude criativa, à postura aberta do professor em relação a contribuições 

advindas dos alunos, ao conjunto de práticas favorecedoras, em que se destacam o estímulo ao 

questionamento em avaliações, à diversificação de métodos e tratamento de conteúdos além 

do informativo, e, por fim, à abertura e disponibilidade em acessar necessidades dos alunos 

(Fleith & Alencar, 2004). 

Torrance (1995) havia apresentado indicações para o ensino criativo que se alinham ao 

achado anterior, tendo recomendado, por exemplo, o incentivo à exploração de ideias e 

situações de maneira sistematizada, o estímulo à participação em sala de aula e à aquisição de 
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conhecimentos. O autor sugere, ainda, a informação do professor sobre aspectos do processo 

criativo e a fomentação de estratégias para que o aluno administre o encontro com 

dificultadores. 

Para Wechsler (1993), se a educação alcança uma atuação do tipo criativo, estarão 

favorecidas as condições para o desenvolvimento de processos motivacionais internos ligados 

à busca da criação, tendo em vista a brevidade dos motivos extrínsecos. Nesse sentido, a 

figura do professor é de grande relevância, já que, segundo Lubart (2007), mesmo inseridos 

no sistema de educação descrito, alguns indivíduos mostram-se capazes de mobilizar recursos 

próprios e processos criativos, o que em grande parte deve-se ao incentivo do professor. 

A preponderância desse profissional no gerenciamento do talento criativo é apontada 

por Alencar e Oliveira (2007), em consideração aos estados latentes de criatividade que 

ganham expressão com o estímulo adequado. Essa ideia vai ao encontro das observações de 

Torrance (1987), que aponta a importância da estimulação por parte de professores em alunos 

cujo desenvolvimento criativo mostrava-se inibido, em diversas de suas pesquisas. 

Também Wechsler (1993) salienta que vários sujeitos que se destacaram em 

produções criativas afirmam ter havido em sua história a presença de um mentor inspirador, 

em muitos casos, encarnado pelo professor. A relação aqui descrita, em geral, pauta-se em um 

clima de confiança, respeito e carinho. Alencar (1994) e Lubart (2007) referem ao mesmo tipo 

de relação. Para Alencar (1999), é possível ampliar as habilidades criativas a partir da 

abertura e do reforço a valores, comportamentos e características que estruturam formas 

originais e inovadoras de adaptação. E esse processo passa necessariamente pela atuação do 

professor. 

O professor tanto pode contribuir para a manifestação criativa a partir da valorização 

dos aspectos favorecedores ao ato, como pode reduzir ou eliminar sua expressão, por meio de 

atitudes repressoras e do reforço a comportamentos conformistas e passivos (Lubart, 2007). 

As razões que levam um professor a agir favoravelmente ao desenvolvimento criativo de seus 

alunos podem ter explicações diversas, que buscam ser contempladas nos questionamentos 

aqui elaborados, passando por seus traços de personalidade, barreiras enfrentadas, histórias 

pessoais, existência de pessoas inspiradoras, estilo criativo, entre outros. Uma das concepções 

aceitas neste estudo, remete à sua formação escolar. Segundo Alencar e Oliveira (2007), o 

professor que teve suas habilidades criativas estimuladas na escola tende a construir uma 

prática mais criativa. Esse caminho leva à necessidade de revisão sobre alguns aspectos 

envolvidos na formação de professores.  
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3. FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM PERSPECTIVA 

 

 

3.1. Um espaço em construção: interlocuções entre o passado e o presente da profissão 

docente 

 

 

No centro de tantas críticas, é indiscutível que o sistema de ensino brasileiro passa por 

uma crise. Suas deficiências realimentam-se de fontes diversas, mas há uma premissa que 

talvez oriente todos os esforços em questão: “é impossível imaginar alguma mudança que não 

passe pela formação de professores” (Nóvoa, 1999, p.10). Essa problemática encontra-se 

indissociável das reflexões que buscam alternativas de desenvolvimento e melhoria dos 

processos de ensino, sofrendo influência de setores muito variados, a começar pelas tradições 

históricas. 

A organização da profissão docente foi tardia e esse foi um dos reflexos de uma longa 

história de rupturas vivida pela educação brasileira desde o período de colonização. A 

primeira delas deu-se com a imposição de um modelo de educação europeu sobre as práticas 

educativas locais, a qual perdurou por pouco mais de 200 anos sob domínio dos jesuítas 

(Bello, 2001). 

Em 1759, com a expulsão desses últimos pelo marquês de Pombal, inaugurou-se um 

caos na ausência de uma nova proposta educacional. Somente com a chegada da família real 

portuguesa ao Brasil, anos depois, veio a oportunizar algum progresso na educação. No 

entanto, mesmo com a criação de Academias Militares, Escolas de Direito e Medicina, da 

Biblioteca Real, Jardim Botânico e Imprensa Régia, as práticas de educação nos outros níveis 

foram desestimuladas em todo o período do Império, em contraste com as colônias 

espanholas, que já faziam acontecer a criação de universidades (Bello, 2001).  

Por outro lado, a obrigatoriedade escolar para crianças, herança do mesmo período, 

provocou a organização rudimentar de um sistema de educação primária nas províncias, o que 

veio a inspirar a proposta de um ensino público, presente no último discurso de Dom Pedro II 

no Império. Desse modo, o período da República inicia na presença da mesma aspiração, 

convertendo-a efetiva e rapidamente em uma série de mudanças, sob o motor das novas 

exigências sociais e econômicas do momento e sob influências positivistas (Paiva, 1990). 

Segundo Paiva (1990), a extraordinária ampliação do sistema de educação vivida 
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nesse período reforça a ideia difundida de que a história educacional do Brasil é 

essencialmente uma história republicana. Ainda que a qualidade do ensino seja discutível, a 

abrangência subiu da proporção de 1 aluno para 56 habitantes, no início da república, à 

proporção de 1/5, nos anos 80 do último século. Foi possivelmente esse salto que trouxe ao 

centro a temática da educação no cenário brasileiro e incitou o aprofundamento de discussões 

sobre o tema. 

Gatti e Barreto (2009) situam o ápice dessa expansão na década de 70, uma 

consequência da exigência de mão de obra capacitada para o atendimento de setores 

industriais em crescimento. Como era de se esperar, junto à demanda pela escolarização, a 

necessidade de formação de professores tornou-se mais expressiva e urgente, engendrada pela 

primeira. E enquanto os processos formativos foram sendo organizados, o sistema educativo 

brasileiro arranjou-se da forma como pôde. 

Um dos desafios imediatos foi reunir professores em número suficiente ao montante 

da procura, o que alavancou o crescimento desestruturado de cursos preparatórios, a 

concessão de autorizações a não licenciados e a admissão de professores não diplomados. 

Tudo isso, um reflexo de atrasos seriados: da oficialização de escolas normais para as 

primeiras letras (fim do século XIX), de escolas de preparação para o ensino secundário 

(início do século XX), da implementação de disciplinas de licenciatura no cenário acadêmico 

(1930), e do primeiro curso de graduação em Pedagogia, apenas em 1939 (Gatti & Barreto, 

2009). 

Além dos impasses históricos, o desenvolvimento de pesquisas no Brasil, no anseio de 

superar o anacronismo da área, veio motorizado por forte influência cientificista, uma 

tendência global em meados da década de 70 do século XX que imprimiu uma nova distorção 

da atividade professoral (Nóvoa, 2009). Entre os maiores agravantes, está o fortalecimento da 

imagem do professor como técnico-especialista, o qual, em domínio de um conjunto de 

princípios gerais, dirige ações planejadas às situações vivenciadas em sua prática, numa 

atividade restritamente instrumental (Gómez, 1997; Monteiro, 2001). 

 O momento brasileiro de maior aceleração da produção e de eminência da necessidade 

de preparação de professores foi, portanto, fortemente marcado pelo pragmatismo e pelo rigor 

da objetividade, o que ainda se reflete no momento atual. As teorias e técnicas geradas por 

essa crença têm falhado sistemicamente na resolução de situações imprevisíveis e aleatórias 

que se infiltram nas escolas (Nóvoa, 1992, 1998). E a realimentação do mesmo modelo 

acarreta um efeito preocupante: quando reduzidas as atribuições do professor à mera 
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aplicação rigorosa de recomendações externas, o espaço para sua manifestação criativa torna-

se um terreno estreito e carente de reforçadores (Medeiros & Cabral, 2006).  

Trata-se do próprio terreno da subjetividade na educação, em que se insere a 

criatividade como um produto da subjetivação do mundo (Mitjánz Martínez, 1997). Talvez, 

professores ditos bons reúnam a capacidade de explorar o campo subjetivo, sem que este 

tenha ainda legitimidade no lócus de formação. Só recentemente, reflexões sobre a 

inoperância do controle objetivo de práticas conduziram estudiosos do saber científico ao 

saber do professor, que envolve segmentos de seus credos, percepções e avaliações pessoais 

(Gómez, 1997). Afinal, o contato com a prática profissional, reúne (mesmo que a nível de 

improvisação) 

 

 

saberes específicos e não específicos, sistematizados e não sistematizados, 

aliando a tudo isso uma compreensão da necessidade de 

estruturação/reestruturação de conhecimentos fundamentados na 

complexidade das ideias e suas conexões e interconexões, assim como da 

necessidade de ampliação do processo do pensamento analítico, crítico e das 

capacidades de imaginar, indagar e criar (Lima, 2007, p. 1-2). 
 

 

Desse modo, concorda-se com Lima (2007) que esse saber prático pode ser definido 

como o próprio exercício criativo, que dá-se sob direção de um eixo pessoal, articulado por 

traços identitários, concepções, preconceitos, habilidades, condições e conhecimentos que 

formam o que Gatti (1996) chamou de identidade profissional, e Nóvoa (1998) preferiu 

definir como processo identitário, marcando o caráter dinâmico da conexão entre a história 

pessoal e profissional do professor.  

A atividade do professor, agora amplificada pela lente das próprias dificuldades que 

enfrenta em seu trabalho, rompe com a previsão de uma linearidade entre teoria e prática, em 

um processo lento, que vai gerando novas concepções de formação e tropeçando em barreiras 

históricas, legislativas, curriculares e pessoais. O movimento é para a transposição de limites 

que a academia encerra, de modo a legitimar e oportunizar discursos sobre práticas, 

abarrotados de realidade e... de criatividade. 

 

 

3.2. Concepções de formação e o resgate da presença subjetiva do professor 
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Na topografia irregular da prática profissional, há um terreno alto e firme, de 

onde se pode ver um pântano. No plano elevado, problemas possíveis de 

serem administrados prestam-se a soluções através da aplicação de teorias e 

técnicas baseadas em pesquisa. Na parte, mais baixa, pantanosa, problemas 

caóticos e confusos desafiam as soluções técnicas. A ironia dessa situação é o 

fato de que os problemas do plano elevado tendem a ser relativamente pouco 

importantes para os indivíduos ou o conjunto da sociedade, ainda que seu 

interesse técnico possa ser muito grande, enquanto no pântano estão os 

problemas de interesse humano (Schön, 2000, p. 15). 
 

 

 Na citação, Schön (2000) faz menção a um conflito existente em todos os campos 

profissionais, mas, de modo agudo, na prática do professor. Para o autor, os problemas 

instrumentais prescritos pela racionalidade técnica estão distantes do que ele chamou de 

"zonas indeterminadas da prática" (p.17), em que estão presentes o conflito de valores, a 

singularidade dos casos e a invenção de estratégias improvisadas próprias. Nesse patamar, a 

atividade do professor, marcada pelo contato humano, tem ampliada a complexidade das 

relações e reduzida a eficácia de técnicas diante de uma clientela tão diversa, o que justifica 

sua condição "pantanosa".  

 Ao definir a situação de desequilíbrio entre teoria e prática como irônica, Schön 

(2000) denuncia o distanciamento de cursos formadores com o contexto da prática, acusando 

sua acanhada sensibilização com problemáticas humanas, que no âmbito do profissional e da 

clientela buscam arranjos criativos e éticos para alcançarem uma solução. Assim como Nóvoa 

(2009), o autor não desfaz da necessidade de uma base científica na transmissão de 

conhecimentos, mas chama a atenção para o fato de que atribuições outras estão implicadas 

no trabalho do professor, muito além do domínio de teorias e técnicas. 

 Nessa mesma perspectiva, Tardif (2010) faz referência ao saber do professor como um 

saber social, esclarecendo que o conhecimento científico é apenas parte dele. Saber social, 

para o autor, é uma construção que nasce da comunhão de um sistema formativo pelos pares, 

de uma mesma legitimidade de ações, da presença de condicionamentos históricos, recursos, 

programas e preceitos comparáveis por um grupo de profissionais cujas práticas são 

essencialmente sociais. Como destaca, é notável que tanto os conhecimentos como o modo de 

ensinar sofrem influência social e temporal, seja pela determinação do que é útil e valioso em 

certo tempo, seja pelas fases vividas na carreira. 

 Desse modo, é possível perceber que um conjunto de interferências e de condições 

partilhadas tece a complexidade da prática do professor. Preocupa saber que, por muito 
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tempo, esses aspectos estiveram situados fora dos processos formativos, e que sua inserção 

tem sido um desafio sem medidas. Embora o papel da subjetividade do professor nesse 

contexto seja atualmente reconhecido, a preocupação pragmática da educação é ainda o que 

(des)orienta suas práticas e amplia distâncias entre o que é concebido na teoria e o que é 

encenado na prática (Nóvoa, 2009). 

 Diante do mesmo panorama, as dinâmicas de autoformação ganham relevo nas novas 

abordagens sobre formação, que buscam integrar o "formar" e o "formar-se" como partes de 

um mesmo processo (Nóvoa, 1997). Para Charlot (2005, p. 95), "o que está, então, em jogo na 

formação não é somente uma relação de eficácia a uma tarefa, é uma identidade profissional 

que pode tornar-se o centro de gravidade da pessoa e estruturar sua relação com o mundo, 

engendrar certas maneiras de 'ler' as coisas, as pessoas e os acontecimentos".  

 Por esta razão, a qualidade dos processos formativos passa necessariamente pela 

apropriação de uma proposta educacional que transcenda o exercício técnico de ensino e 

instrução (Nóvoa, 1999) em direção à aquisição de saberes tácitos que flexibilizem seus 

sentidos quando em contato com a prática educativa (Charlot, 2005). Isso implica na 

construção de um espaço favorável à interação do professor com outros atores e à reflexão 

sobre sua ação, em mergulho constante e consciente no mundo de suas experiências, uma 

habilidade sobre a qual os cursos de formação pouco investem (Gómez, 1997). 

 De acordo com Schön (2000), toda prática profissional esconde algum elemento 

"surpresa" que coloca as ações efetuadas para além ou aquém das expectativas iniciais. Essa 

qualidade das experiências exige capacidade de reflexão contínua, que pode suceder ou ser 

simultânea a uma situação. Para este autor, é a postura reflexiva que leva ao "conhecer-na-

ação" e efetivamente provoca mudanças conscientes, mediadas por experimentos 

improvisados ou planejados com margem no que é conhecido sobre sua identidade 

profissional.  

 Dessa ideia, pode-se abstrair que a formação orientada para a reflexividade, tal qual 

concebe Schön (2000), pode ser favorável ao desenvolvimento criativo de professores, 

incentivando o questionamento de atitudes e a criação de formas mais originais e adaptáveis 

de agir. Se a formação escolar e acadêmica restringe essa possibilidade, é possível que em 

grande escala, o exercício autônomo e criativo do professor seja um desafio enfrentado 

individualmente.  

 Para Jesus (2000), é notório que os cursos acadêmicos não constituem lócus 

exclusivos no processo formativo de professores, mas deveriam ser considerados, por 
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excelência, espaços de desenvolvimento identitário e de intercâmbio com as histórias pessoais 

dos alunos. A homogeneização das salas de aula tem sufocado a manifestação da 

subjetividade e, com efeito, deslocado a função emancipatória da escola para outras esferas; 

"quando a escola tenta calar a polifonia e nega a polissemia, outras instâncias emergem como 

formadoras" (Jesus, 2000, p.30). 

 Porém, a trajetória escolar parece conservar posição de relevância quando postas em 

análise histórias de professores. Pimenta e Lisita (2004) e Paulo e Almeida (2006) 

encontraram que as configurações subjetivas que estruturam as práticas profissionais do 

professor são diretamente afetadas por suas experiências escolares anteriores, o que implica 

dizer que o significado presente da profissão, necessariamente, é perpassado pelas influências 

vividas nos tempos de aluno, dentro de todo o conjunto de experiências particulares do 

sujeito. Em acordo, Schön (1997) afirma que, em grande medida, a aquisição de habilidades 

docentes parte da imitação de modelos, o que não impede a atividade criativa por parte do 

aprendiz, mas delineia uma matriz do que lhe é julgado como essencial. 

Uma vez considerada a dimensão criativa dessa ação, Nóvoa (2004) remete às funções 

cientista e artista que integram a prática do professor, subsidiando, a segunda, a  reação aos 

imprevistos. Essas ideias vão ao encontro de uma expressão comumente usada nos tempos 

atuais, que faz referência à atividade docente como a “arte de ensinar”. Para o professor J. A. 

S. Pintassilgo da Universidade de Lisboa (comunicação pessoal, 28 de março de 2011), estão 

embutidas na tarefa educativa dimensões designadas por arte, tais como a experiência, o tato e 

certo predomínio do afeto que personalizam a transmissão de conhecimentos. Entre ciência e 

arte, o autor desafia qualquer tentativa monolítica de definição, defendendo a 

complementaridade dessas duas dimensões.  

Schön (2000) utiliza o termo talento artístico profissional para designar competências 

emergidas em situações de conflito e imprecisão, que parecem estar acima do que o 

profissional sabe dizer sobre sua prática. Esse conhecimento relaciona-se com uma 

performance habilidosa e independe da capacidade de o sujeito organizá-la em um sistema de 

linguagem; ele simplesmente apoia-se em um estilo próprio durante sua ação e resolve de 

forma competente seus problemas. O talento artístico profissional é igualado por Schön 

(2000) às definições de um "saber mais do que se pode dizer", de Raymond H. Hainer (citado 

por Schön, 2000), e de "conhecimento tácido", atribuído por Michael Polanyi (citado por 

Schön, 2000), as quais, na visão do autor, guardam o mesmo sentido. 

Considerando tais aspectos envolvidos na atividade do professor, Nóvoa (2009) 
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esboça alguns pontos importantes para a produção identitária docente, lançando mão do 

conceito de disposições, que constitui (e contempla) as interferências mútuas entre 

desenvolvimento pessoal e profissional, ciência e arte, na construção (permanente) de uma 

identidade. Para o autor, há cinco disposições presentes no bom professor, elencadas a seguir. 

Não foram encontrados estudos que estabeleçam relações diretas entre o bom professor e o 

professor cuja prática é criativa. Porém, existem indicativos de que a criatividade na prática 

docente favoreça o desenvolvimento pessoal e profissional de seus alunos, tal como apontado 

no capítulo anterior. Desse modo, torna-se interessante a este trabalho efetuar algumas 

articulações com a teoria da criatividade a partir das disposições definidas por Nóvoa (2009).  

A primeira disposição apontada pelo autor diz respeito ao domínio do professor sobre 

um conhecimento. Como reflete, nenhum pensamento dá-se no vazio, mas em relação a algo 

compreendido. Lubart (2007) apresenta a mesma ideia em referência ao processo criativo, 

pontuando ser o conhecimento a condição anterior fundamental à criação. Por meio dele nasce 

um questionamento pertinente ao campo e é o mesmo que propicia uma recombinação de 

ideias, tanto no nível da atividade docente, ao criar estratégias didáticas criativas, como no 

nível do aluno, ao reunir mais elementos para suas explorações da realidade.  

A disposição seguinte é representada pela cultura profissional. Ela é favorável ao 

professor quando há abertura para o diálogo e troca com os pares. O aprendizado gerado pela 

reflexão sobre o exercício profissional, favorecido por questionamentos dos demais atores 

envolvidos, contribui para a construção de uma identidade de professor que tende a ser 

criativa quando há espaço para a exposição de conflitos e incentivo a novas formulações, com 

destaque para o papel do ambiente nesse processo. 

A terceira disposição enunciada por Nóvoa (2009) remete-se ao tato pedagógico ou 

habilidade interpessoal do professor com o aluno. Este situa-se no plano relacional, em 

consideração ao estilo docente de condução da aprendizagem, regado por uma boa 

comunicação e pela capacidade de conquistar os aprendizes. No campo da criatividade, tem-

se que a prática docente criativa é capaz de atrair maior participação, questionamento e 

motivação dos alunos (Wechsler, 2001), o que certamente propicia uma aprendizagem mais 

efetiva. 

O trabalho em equipe é uma outra disposição que igualmente favorece a prática do 

professor, segundo Nóvoa (2009). A dimensão colaborativa permite uma intervenção 

conjunta, a partir de visões diagnósticas diferenciadas que se agregam e transformam uma 

realidade. Acredita-se que qualquer intervenção que faça dialogar representações e sentidos 
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de um grupo é condizente ao desenvolvimento criativo docente, pois tende a imprimir 

transformações pessoais além das contextuais, engendradas pelas trocas e expressas em sua 

atividade profissional. 

Por fim, o autor cita o compromisso social do professor para com a educação. “Educar 

é conseguir que a criança ultrapasse todas as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas 

como destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade” (Nóvoa, 2009, p.3). A 

inclusão social e o reconhecimento da diversidade cultural estão em pauta nessa última 

disposição; um compromisso compartilhado pela psicologia da criatividade (Wechsler, 1993). 

A abertura e aceitação das diferenças movem o corpo de conhecimentos dessa área para a 

construção de perspectivas educacionais criativas e emancipatórias, direcionadas às 

necessidades de cada aluno. 

Diante das concepções pedagógicas para a formação de professores revistas é possível 

redefinir concepções e projetar caminhos possíveis para uma educação de maior qualidade, a 

começar pelos processos formativos de docentes. Porém, as novas medidas não podem 

ignorar o panorama recente sobre as condições objetivas que entravam a consolidação de uma 

formação sob essa perspectiva. A próxima seção explora esse assunto.  

 

 

3.3. Os desafios da formação e da profissão  

 

 

É indiscutível que existem educadores bem-sucedidos, em conformidade com o que 

Nóvoa (2009) definiu “bom professor”, segundo apontado anteriormente. Contudo, é também 

inegável a existência de desafios, que embora sejam enfrentados por uma parcela, a outros se 

assumem intransponíveis, o que justifica a sua problematização em direção a soluções que 

minimizem a ansiedade de professores em seu complexo meio de trabalho. São dificuldades 

no plano prático, legal e de formação que demandam um olhar crítico para o fomento de 

novos caminhos. 

Para começar, cabe fazer referência a certas condições vivenciadas na prática do 

professor para as quais a instrução teórica e técnica recebida não lhe preparou. Entre elas, está 

o universo intricado da nova clientela, formado, algumas vezes, por alunos vítimas de 

violência doméstica, que fazem uso de drogas e/ou têm pais ausentes em sua vida escolar 

(Lelis, 2001), sem contar a baixa qualidade da infra-estrutura nas escolas. Um conjunto de 
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fatores, enfim, que cobra competências de flexibilidade, reflexão, questionamento e 

autonomia, pouco investidas nos cursos (Freitag, 2008; Popkewitz, 1997). 

A isso, soma-se, às vezes, o descaso dos órgãos públicos na formulação de políticas 

educacionais e no planejamento de carreira dos professores. Como elucidam Gatti (2003) e 

Gatti e Barreto (2009), a consciência política sobre a importância do professor na sociedade 

ainda é omissa, o que acumula uma série de carências ao longo dos tempos, com a 

implementação de “políticas isoladas, ações pontuais não interligadas por uma finalidade 

comum na direção de construção de um valor social profissional”, tornando pouco relevantes 

os esforços em questão (Gatti & Barreto, 2009, p. 253). 

O tratamento da educação no plano legislativo tem corroborado também a incipiência 

de estudos na área, o que reflete a construção de grades curriculares precárias. Libâneo 

(2006), por exemplo, destaca a imprecisão de conceitos emitidos pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (2006), que parecem reduzir a atividade do pedagogo à simples docência, em 

detrimento de outras atribuições. Gatti e Barreto (2009), por sua vez, acrescentam que já em 

2009, o mesmo documento admite a necessidade de desenvolvimento de outras competências 

por parte do professor, o que, no entanto, ainda não era efetivado nas práticas de licenciatura.  

As acanhadas mudanças obtidas ao longo dos anos atingiram primeiro os projetos 

pedagógicos, ainda não tendo sido incorporadas, em muitos casos,  ao exercício prático de 

formação, conforme Gatti e Barreto (2009). Tal realidade pôde ser verificada em pesquisa 

realizada pelas autoras em todo o território nacional. Foi encontrada uma sequência 

fragmentada de disciplinas nos cursos de Pedagogia,  que não mantém relação clara umas com 

as outras ou com a prática. Esta última chega a compor apenas cerca de 30% do período total 

do curso. 

A mesma cisão entre teoria e prática é evidente nas licenciaturas. Nesses casos, foi 

verificado que a atenção principal concentra-se sobre as disciplinas específicas, com espaço 

reduzido para os conhecimentos pedagógicos, os quais têm recebido a (des)importância de um 

simples adicional no fim do curso. O distanciamento da escola, com efeito, também existe, o 

que igualmente denota superficialidade no tratamento de contextos reais (Gatti & Barreto, 

2009).   

Assim, é preciso “passar a formação de professores para dentro da profissão”, alerta 

Nóvoa (2007, p. 6), em menção a uma necessidade que as grades curriculares não têm 

atendido: a de complementaridade da abordagem científica com a exploração do universo 

prático da profissão, em direção ao desenvolvimento de habilidades humanas na tarefa 
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educativa. Historicamente, a separação entre teoria e prática gera no professor uma incômoda 

angústia na vivência da profissão (Lelis, 2001). 

Segundo Gatti e Barreto (2009), o que torna esse dado mais preocupante é a possível 

tendência de os professores reproduzirem suas vivências escolares enquanto profissionais, o 

que pode nutrir um círculo vicioso de desequilíbrio entre instrução e exploração prática, 

considerando uma prevalência nítida de conteúdos disciplinares sobre os conhecimentos 

pedagógicos. 

Esses conteúdos disciplinares, por sua vez, são deferidos por uma comunidade externa, 

formada por especialistas internacionais, representantes políticos e a chamada indústria do 

ensino, comandada por quem organiza livros e tecnologias aplicadas na educação. O conjunto 

de discursos produzidos nesse cenário tem proporcionado apropriações irrefletidas dos 

professores, que na impossibilidade de serem ouvidos, repetem vozes estranhas à sua 

realidade profissional (Nóvoa, 1999, 2007). 

De acordo com Nóvoa (1999), o excesso de discursos emerge como camuflagem à 

pobreza de práticas. E, em grande escala, projeta-se para uma educação que está por vir, 

negligenciando os déficits do presente e registrando um falso posicionamento cívico. Em 

geral, os afetados pelas ambições desmesuradas são os professores, que na experiência 

cotidiana sentem a ineficácia dos discursos. 

 

 

Falam os jornalistas, os colunistas, os universitários, os especialistas. Não 

falam os professores. Há uma ausência dos professores, uma espécie de 

silêncio de uma profissão que perdeu visibilidade no espaço público (Nóvoa, 

2007, p.11). 
 

 

Talvez, no intuito de recuperarem este espaço, ou mesmo de conquistá-lo pela 

primeira vez, é comum a aderência de professores a modismos (Nóvoa, 1998, 2004). O pior 

efeito desta tendência é a economia de pensamento que os acomete, quando acomodada a  

atitude de reflexão e questionamento, o que desfavorece os debates sobre a educação (Nóvoa, 

2004). 

Frente aos impasses revistos, alguns autores apontam perspectivas para a melhoria do 

processo de formação. Nóvoa (1999, 2004, 2007) defende o estudo aprofundado de casos 

escolares como uma metodologia capaz de auxiliar a construção de um conhecimento prático. 

Antecipando a dificuldade de reunião de pares para a discussão de assuntos em comum, nesta 
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área profissional, o autor destaca a necessidade de co-responsabilização e construção de um 

senso coletivo, que venha a fortalecer a participação do professorado na produção de saberes e 

a sua organização em uma classe profissional. 

Sobre esse último assunto, Nóvoa (2007) indica ser fundamental uma melhor 

organização da categoria, o que tende a resgatar a autonomia do professor e oportunizar maior 

participação dos atores, regulando as construções externas que vão de encontro à sua 

experiência. Pimenta (2004) acrescenta que este caminho sugere o reconhecimento dos 

professores como profissionais da educação, que, por sua vez, tende a ser firmada como uma 

prática de compromisso social. 

Entre as atribuições previstas para o professor, Gatti e Barreto (2009), Libâneo (2006) 

e Pimenta (2004), seguindo um consenso na área, chamam a atenção para a importância da 

vinculação da pesquisa ao exercício do professor, no intuito de que esta o prepare para 

posicionar-se criticamente frente a temas políticos e ideológicos, em consonância com a 

função social da educação. Para André (1994), a metodologia investigativa capacita o 

profissional para a detecção de problemas, percepção sobre sua origem, suas conexões e 

resolução.  

Essa é uma ideia que se aproxima da construção de um perfil criativo do professor, 

que por meio de um processo investigativo tem mais condições de entender e até transformar 

as situações vivenciadas em sala de aula com originalidade e pertinência. Ainda, há de se 

considerar que a criatividade encontra-se fortemente ancorada na autonomia profissional, que 

constrói-se também por uma conquista de classe, pela sensibilização política de seu papel na 

sociedade e pelo diálogo entre pares, e de pares com outras esferas. Os estudos que 

diretamente articulam a formação de professores à temática da criatividade são ainda 

escassos, mas aqui importa expor um breve panorama das explorações encontradas, de modo 

a reunir algumas concepções que especulam caminhos para uma formação aprimorada, as 

quais ganharam corpo na próxima seção deste capítulo. 

 

 

3.4. Psicologia da Criatividade e Formação de Professores: breves considerações  

 

 

Do ponto de vista de estudiosos da psicologia da criatividade, sem dúvida, as barreiras 

até aqui mencionadas, no cenário escolar, podem gerar experiências impactantes para o 
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professor em formação, a depender das significações por ele efetuadas, do encontro com um 

“mentor”, das características pessoais, entre outros. Para Alencar e Oliveira (2007), em 

grande parte, a prática profissional criativa de professores deve-se ao contato anterior com 

atitudes pedagógicas estimuladoras.  

Além dos entraves conhecidos no processo de formação, alguns estudos atuais 

identificam barreiras específicas a esses profissionais. Diferentes autores concordam que o 

desconhecimento de estratégias que favoreçam o desenvolvimento criativo tende a refletir em 

práticas educativas destoantes desse intuito (Alencar, 2007; Barreto & Mitjánz Martínez, 

2007; Alencar & Oliveira, 2007; Ribeiro & Fleith, 2007; Wechsler, 2001). Como afirmam 

Ribeiro e Fleith (2007, p. 12), “a falta de informação adequada leva o docente a desconsiderar 

a criatividade como uma dimensão importante em sala de aula e, consequentemente, a não 

dispor de ferramentas de estímulo à criatividade neste contexto”.  

Em estudo conduzido por Alencar e Oliveira (2007), que investigou a formação no 

curso de Letras oferecida por duas instituições de ensino do centro-oeste brasileiro, 

evidenciou-se a mesma necessidade, quando em vinte professores entrevistados, apenas dois 

relataram conhecer procedimentos ou técnicas para tornar as aulas mais criativas. Na maioria 

dos casos, a atuação parece individual e intuitiva, haja vista a ausência de conteúdos 

específicos nos cursos de formação. 

Joly (2001), por sua vez, evidenciou o professor como importante responsável na 

estimulação criativa dos alunos, podendo apresentar dificuldades pessoais quanto à expressão 

própria da criatividade e, com isso, trazer contribuições limitadas ao desenvolvimento criativo 

dos mesmos, uma vez negligenciadas suas necessidades quando em formação.  

Tal observação vai ao encontro do que Alencar e Oliveira (2007) indicaram: 

“professores criativos passam para seus alunos esse espírito criativo” (p. 224). É possível, 

pois, que uma experiência escolar fomentada por práticas pedagógicas orientadas para a 

criatividade forneça subsídios para a construção de uma atuação profissional com igual 

interesse. 

Wechsler (2001), tal como outros autores, enfatiza a possibilidade de formação de 

professores com conteúdos e estratégias criativas. Revisando a produção dissertativa sobre o 

assunto em toda a década de 90, a autora encontrou resultados consideráveis decorrentes de 

programas de treinamento em criatividade, o que realça a importância de preparação de 

professores. 
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Barreto (2007) elucida que a necessidade de inclusão do aspecto humano nos 

processos de ensino-aprendizagem está presente em todos os níveis de ensino. Nos cursos 

abordados, isso se reflete na ausência de articulações entre a formação em pesquisa e 

subjetiva, que com igual importância constroem a atividade profissional. 

Entre todas as dificuldades apontadas, pode-se de fato constatar que o modelo de 

ensino atual não favorece a formação criativa de professores. Porém, é fundamental 

compreender que, em si, ele não determina o desenvolvimento da criatividade no sujeito. Tal 

fato traz luz às possibilidades criativas de professores referidas por Barreto e Mitjánz 

Martínez (2007). 

Tais possibilidades ancoram-se na sensibilidade, motivação pelo trabalho docente, 

abertura e flexibilidade como qualidades capazes de instalar um clima criativo e receptivo a 

novas ideias.  É reconhecido que estas podem justificar-se por razões diversas.  

No presente estudo, como síntese e tomada pessoal de posição frente à problemática 

de investigação, assume-se uma concepção de formação que ultrapassa o espaço escolar e 

acadêmico. Acredita-se  que refletir o papel do ensino criativo na formação docente pode 

engendrar uma nova forma de educar, com contribuições não somente ao professor atuante, 

mas aos alunos que experimentarem formas criativas de expressão com sua devida abertura e 

incentivo, tal qual sugerem Ribeiro e Fleith, (2007). 

A seguir, os objetivos que orientaram esta pesquisa são apresentados e seguidos pelo 

caminho metodológico percorrido, o qual buscou manter vivo o diálogo com as bases teóricas 

até então desenvolvidas e, fundamentalmente, com o objeto perseguido. 
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4. MÉTODO 

 

 

4.1. Objetivos  

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi identificar as barreiras e facilitadores da 

criatividade no processo de formação de professores do ensino fundamental, cujas práticas 

foram consideradas criativas por seus pares e alunos. 

Para tanto, fez-se necessário cumprir com os seguintes objetivos específicos: 

1. Identificar professores com práticas consideradas criativas; 

2. Analisar histórias sobre o processo de escolarização do professor, narradas pelos 

próprios sujeitos de pesquisa. 

3. Conhecer as características criativas do professor e identificar como foram 

desenvolvidas em sua trajetória pessoal, educacional e profissional; 

4. Analisar como as habilidades e características criativas do professor o auxiliam em 

sua prática profissional. 

 

 

4.2. Design metodológico 

 

 

 A escolha metodológica buscou ser coerente com as exigências do objeto construído e 

com o atual panorama de pesquisas sobre o tema. No que se refere à criatividade, a 

contemplação de suas nuances em uma análise constitui um desafio metodológico de ampla 

discussão, cujos maiores entraves remetem à complexidade do fenômeno e à jovialidade do 

campo de estudos (Alencar et al., 2010; Lubart, 2007; Mitjánz Martínez, 1997).  

Faz-se notar, entretanto, que numerosos esforços em direção à amplitude e 

aperfeiçoamento de métodos geraram um leque variado de alternativas para o estudo do 

fenômeno criativo, reafirmando a possibilidade de medi-lo. Testes, inventários, estudos 

biográficos, análise consensual de produtos, entrevistas e até portfólios são alguns exemplos 

de possíveis caminhos de investigação (Alencar et al., 2010). Porém, como lembram 

Wechsler e Nakano (2002), o que garante a eficácia de um instrumento é também o 



50 

 

 

 

conhecimento da multiplicidade de dimensões envolvidas na manifestação criativa, a 

caracterizarem o objeto como processual e dinâmico. 

No cenário brasileiro, abordagens quantitativas têm sido usadas com preferência em 

publicações de periódicos; ao passo que trabalhos de pós-graduação priorizam métodos 

qualitativos de investigação – como indicou a revisão de produções acadêmicas realizada por 

Wechsler e Nakano (2003) nos dezoito anos que antecederam a comunicação desse trabalho. 

Entre ambas as alternativas, importa que o enfoque seja capaz de responder à questão 

levantada. 

Já quanto ao campo formação de professores, Gatti (2003) enfatiza o sentimento de 

urgência pela mudança que acomete pesquisadores, o que tende a gerar, segundo sua análise, 

trabalhos simplistas e generalistas. Para André (2001),  as pesquisas, refletem uma 

supervalorização da prática sobre a teoria, na tentativa de diminuir o distanciamento entre a 

academia e a sala de aula. E, como consequência, “(...) para fugir ao equívoco de aceitar a 

teoria como verdade, cai-se no equívoco de transferir para os sujeitos a posse da verdade” 

(Alves-Mazzotti, 2001, pp. 43-44). Disso decorre a importância do diálogo com uma base 

teórica consistente. 

Entre os principais desafios do campo, destaca-se, ainda, o fato de a maioria dos 

discursos sobre professores remeter a generalidades, como se fossem figuras abstratas ou 

protótipos, negligenciando sua dimensão pessoal, sua história, contexto e a construção social 

de seus conceitos. A necessidade que se impõe, no momento, é a de uma compreensão 

aprofundada do trabalho do professor, que volta ao centro das discussões (Gatti, 2003). Nesse 

sentido, as abordagens qualitativas têm ganhado força, embora os desafios supramencionados 

contemplem todas as alternativas de investigação (André, 2001). 

Conforme Günther (2006), não se pretende discutir aqui abordagens qualitativas e 

quantitativas em oposição, como geralmente podem ser tratadas, pois concorda-se que é 

propriamente a construção do objeto de pesquisa que funda as principais demandas e sinaliza 

os caminhos para o seu alcance. Este estudo reconhece na análise qualitativa a possibilidade 

de explorar o fenômeno criativo na relação que estabelece com a historicidade do sujeito 

(Günther, 2006), no que tange ao processo de desenvolvimento pessoal e ao ambiente que 

fundamentaram a edificação de um conceito e de uma prática por parte do professor. 

A pesquisa qualitativa reúne, na perspectiva de Lüdke e André (1986), cinco 

qualidades distintivas que foram importantes para o desenvolvimento desta pesquisa. Sua 

primeira marca é a busca de dados no ambiente natural, apoiando-se no pesquisador como o 
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principal instrumento de investigação. Em segundo, pode-se elencar o tratamento descritivo 

das informações. Outra característica remete ao seu foco de interesse, concentrado sobre o 

processo, em vez do produto. Em quarto, cabe citar a atribuição de importância ao significado 

das experiências para o sujeito e, por último, a ocorrência de uma análise de dados 

predominantemente indutiva. 

À luz das considerações acima, entende-se que os interesses do presente estudo 

concentram-se sobre fenômenos não quantificáveis, fortemente vinculados a uma história e 

tempo, cuja moldura define significados, modos de adaptação e de criação que 

fundamentaram a questão central: como se tornou criativo o professor criativo? Assim, a 

problemática central desta pesquisa orienta-se para a totalidade do objeto, um desafio que 

exige aproximação, flexibilidade e abertura à realidade investigada, a fim de alcançar 

microprocessos que direcionaram as ações sociais em questão (H. H. T. S. Martins, 2004).   

Para Zanella et al. (2003, p. 147), somente uma análise qualitativa revela 

“movimentos, ampliação de sentidos e ressignificações a respeito das concepções de 

criatividade”. Em acordo com as mesmas autoras, entende-se que a abordagem constitui uma 

alternativa adequada de tratamento à narração de experiências do professor, conferindo 

suficiente abertura para as múltiplas dimensões envolvidas em sua história de formação, 

justificando a escolha desse olhar metodológico como uma orientação mais coerente para o 

problema construído. 

 

 

4.3. Estudo de Caso 

 

 

 Dentro da linha metodológica escolhida, definiu-se trabalhar com a modalidade estudo 

de caso. Para esta pesquisa, o objeto de investigação constitui um “caso” pelas razões que se 

seguem, de acordo com a perspectiva de Stake (1983). As histórias dos sujeitos escolhidos 

compreendem focos representativos de um universo de profissionais da educação que 

desenvolveram formas originais e adaptadas de proceder em sala de aula, mas que, embora 

cumpram com o papel de representação, não se enquadram em uma amostragem, por não 

absorverem a mesma pretensão e não assumirem um potencial de generalização comparável. 

Entre os tipos de estudo de caso apontados na literatura, o delineamento eleito trata-se 

de um estudo de caso instrumental, tal como denominado por Stake (2000, citado por Mazotti, 

2006).  Tal tipologia consiste naquela que, mediante a escolha de um caso típico ou 
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representativo, busca esclarecimentos sobre um problema ou sobre uma teoria de base, com 

fins de enriquecer o conhecimento sobre um assunto, pautando-se no encontro de pontos 

comuns entre as unidades, sem, contudo, desconsiderar a singularidade de cada evento, o que 

é, na perspectiva de André (1984), uma marca distintiva do estudo de caso em todos os seus 

tipos. 

 Ventura (2007) esclarece que o estudo de caso constitui um valioso recurso para 

construções hipotéticas e redefinições de problemas sobre temas pouco investigados, como é 

o caso da articulação entre a Psicologia da Criatividade e a Formação de Professores, 

considerando-se as múltiplas relações entre os aspectos envolvidos, não observáveis e não 

regidas por leis conhecidas, donde emerge o interesse exploratório do método. 

 Yin (2010) completa que a modalidade estudo de caso atende, especialmente, a objetos 

que admitem fontes de evidência diversas e cujas fronteiras com o contexto de inserção não 

são bem definidas. Assim, pesquisas que estudam o fenômeno em profundidade e orientam-se 

por questões explanatórias tem no estudo de caso uma possibilidade de apreender aspectos 

holísticos e significativos da realidade investigada.  

Para Stake (1983), é precisamente a importância atribuída ao contexto que compete 

para que o estudo de caso seja tão pertinente na investigação de experiências concretas no 

cenário escolar. Entende-se que a complexidade do sujeito e de sua história carrega 

influências de diferentes meios e tempos, nos quais os professores construíram suas práticas e 

simultaneamente foram construídos pelas mesmas, em um processo constante e dinâmico que 

nunca encerra as vivências de formação.  

Desse modo, fazendo uma síntese, a modalidade de pesquisa em questão concentra a 

investigação sobre uma unidade específica, que pode contribuir para a compreensão de um 

fenômeno mais geral. No presente estudo, o mesmo interesse se traduz, com a expectativa de 

que a investigação da formação de professores com práticas consideradas criativas por seus 

pares e alunos permita um entendimento mais amplo sobre como a educação pode favorecer 

ou obstruir o desenvolvimento da criatividade. 

 

 

4.4. Instrumentos  
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Para a investigação da formação de professores com práticas consideradas criativas 

por pares e alunos, contou-se com dois instrumentos de coleta, que buscaram somar e dialogar 

informações do interesse desta pesquisa: a entrevista semi-estruturada e o teste Pensando 

Criativamente com Figuras, versão validada por Solange Wechsler (2004) do teste de 

Criatividade Figural, de Paul Torrance. 

 

 

a) Entrevistas semi-estruturadas 

 

 

Para o problema desta pesquisa, considerou-se a entrevista como o melhor caminho 

para a apreensão e o mapeamento de práticas, crenças e valores. Entre os formatos de 

entrevista encontrados na literatura, este estudo optou pela entrevista semi-estruturada, em 

que um roteiro pré-definido estabelece a relação entre entrevistador e entrevistado, sem 

impedir que as necessidades e eminências apontem outras direções; mantendo, no entanto, a 

coerência com os objetivos construídos anteriormente (Duarte, 2004). De acordo com Yin 

(2010), o uso de entrevistas em estudos de caso apresenta a vantagem de preservar tópicos 

relevantes à pesquisa e favorecer a construção de inferências e a percepção de relações 

causais.  

No que tange ao campo de formação de professores, Lelis (2001) salienta que os 

instrumentos que permitem ao professor narrar histórias de sua vida e de sua profissão têm 

representado uma via de superação para as questões que encenam o mesmo campo de estudos, 

na medida em que integram as dimensões pessoais do professor nas construções teóricas sobre 

sua prática. 

 Pineau (2006), por sua vez, defende que este movimento vai ao encontro de modelos 

sociais fornecedores de sentido, tais como a ciência, política, religião e educação, transferindo 

a voz e a reflexividade para o professor, podendo engendrar uma transformação ética e 

política, dada a importância desse agente na formação pessoal e profissional de sujeitos. 

Nesse sentido, o uso de entrevistas no presente estudo pode, além de reunir elementos de 

análise, favorecer o desenvolvimento próprio do sujeito, realizando transformações que fogem 

dos objetivos iniciais, mas permeiam os processos estudados. 
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b) Pensando Criativamente com Figuras 

 

 

A fim de complementar as informações colhidas nas entrevistas, buscou-se na 

Psicometria um instrumento capaz de identificar elementos criativos nos sujeitos que 

poderiam não ser captados nos diálogos. Uma vez estando nos limites de interesse desta 

pesquisa as características criativas desenvolvidas ao longo do processo formativo, entendeu-

se que o mesmo instrumento pudesse corroborar ou confrontar dados, inspirando reflexões 

quantitativas para uma pergunta de pesquisa essencialmente qualitativa, o que mantém o 

enfoque metodológico do estudo por reunir interpretações desta natureza (Günther, 2006). 

A literatura aponta poucos recursos validados e aceitos pelo Conselho Federal de 

Psicologia que se propõem a medir o fenômeno criativo (Wechsler & Nakano, 2006). Entre 

eles, estão as versões “Pensando Criativamente com Figuras” (PCF) e “Pensando 

Criativamente com Palavras”, validadas e padronizadas por Solange Wechsler, cujas versões 

originais de Paul Torrance são as mais utilizadas mundialmente nos estudos sobre a 

criatividade. No Brasil, a validação dos mesmos testes foi enriquecida com orientações sobre 

as formas de correção e interpretação de dados, seguindo resultados de pesquisas locais 

(Wechsler, 2004).  

Desse modo, ao cabo das entrevistas, foi aplicado em cada um dos sujeitos o teste PCF 

de Wechsler (2004). A opção por figuras deu-se no intuito de atender às preferências dos 

próprios professores, sujeitos deste estudo, que relataram pouca afinidade com a escrita. No 

PCF são contemplados aspectos cognitivos (quatro primeiros itens) e emocionais (demais 

itens), assim elencados por Wechsler (2004): 

 

Tabela 2 – Pensando Criativamente com Figuras: Indicadores  

Indicadores  Descrição 

Fluência Refere-se à quantidade de ideias orientadas para a solução de um 

problema. No teste, é avaliada pela abundância de estímulos utilizados na 

criação, quando empregados de maneira compreensível e significativa. 

Flexibilidade Manifesta-se quando o sujeito é capaz de construir perspectivas diferentes 

de análise, imprimindo novas categorias de ideias orientadas para a 

solução de um problema. No teste, é calculada em virtude do número de 

classificações a que se enquadram as diferentes figuras (ex.: corpo 

humano, vegetação, edifício, etc). 

Elaboração Remete à qualidade de detalhamento do sujeito. Quanto mais ricas em 

detalhes forem as figuras desenhadas, maior o nível de elaboração 

encontrado. 
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Indicadores  Descrição 

Originalidade Associa-se à capacidade de responder diferentemente de padrões 

habituais, superando soluções óbvias ou comuns. No teste, a originalidade 

é avaliada em função da raridade da resposta. 

Expressão de Emoção Está ligada à capacidade de expressão de sentimentos e emoções, 

avaliada pela identificação desses elementos em figuras e/ou nos títulos 

criados. 

Fantasia Esse indicador reflete a habilidade de vivenciar situações imaginárias em 

busca de alternativas inovadoras. No teste, a presença de fantasia é 

pontuada tanto pela presença da mesma na figura, quando nos títulos 

associados. 

Movimento Remonta o dinamismo das pessoas criativas. Elementos de movimento 

podem ser encontrados em ações figuradas nos desenhos ou nos títulos, a 

que se explica a presença de gerúndios, por exemplo. 

Perspectiva Incomum Representa a visão de um objeto sob uma perspectiva ou ângulo não 

usuais, o que se reflete no próprio desenho construído. 

Perspectiva Interna Remete-se à qualidade de enxergar processos internos e sentimentos de 

pessoas à volta. Tal indicador é pontuado mediante desenhos que 

sugerem transparência das figuras ou exibição de funções internas dos 

objetos. 

Uso de contextos Traduz a sensibilidade do sujeito criativo, que busca representar impactos 

e relações entre figuras principais e ambientes, a partir da 

contextualização de um desenho inicial. 

Combinação Diz sobre a capacidade do sujeito de unir estímulos na síntese de uma 

ideia, a partir da combinação de elementos fornecidos para a elaboração 

do desenho. 

Extensão de Limites Descreve a habilidade para quebrar paradigmas e redefinir 

direcionamentos para a solução de problemas, manifestando-se no teste 

quando não ocorre o fechamento do estímulo, ou se ocorre, ele aparece 

depois de um prolongamento do estímulo inicial ou de maneira irregular, 

denotando resistência ao fechamento direto e imediato. 

 

Títulos Expressivos A elaboração de títulos expressivos associa-se a qualidades de 

organização, síntese e capacidade de análise da informação em sua 

essência, sendo maior pontuado quanto mais distante estiver da mera 

descrição da figura. 

 

 A avaliação do teste buscou ser objetiva, sob orientação de critérios e interpretações 

definidos no manual (Wechsler, 2004), articulada com os demais dados de pesquisa, 

recebendo um tratamento de cunho qualitativo, a ser apresentado na seção de análise. 

 

 

4.5. O percurso metodológico até a escolha dos sujeitos 
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 Traçadas as estratégias de seleção de sujeitos e de investigação dos casos, descritas 

neste capítulo, primeiramente, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética da 

Universidade Federal de São João Del Rei, para análise e aprovação do método, que previa a 

abordagem de diversos segmentos; tendo obtido parecer favorável. 

A população de interesse deste estudo envolveu professores da rede pública de ensino 

de São João del Rei. Durante a seleção de sujeitos, o maior desafio metodológico foi 

conhecido, quando os recursos disponíveis na literatura consultada mostraram-se limitados 

quanto à avaliação da prática docente desse grupo em seus níveis de criatividade. Assim, o 

levantamento de estratégias deu-se sob a questão: como definir criativa uma prática sem 

dispor de tempo para uma avaliação mais extensiva de todo o universo de professores da rede 

pública sanjoanense? 

A princípio, verificou-se a necessidade do recorte de um conjunto menor de 

professores. Neste momento, contou-se com a colaboração da Superintendência Regional de 

Ensino, sediada em São João del Rei, para a escolha de uma única escola, aquela que 

apresentasse melhores resultados objetivos em avaliações externas. Tal critério buscou ser 

coerente com a hipótese de que o ensino criativo provoca melhor aprendizagem, sem 

debruçar-se sobre as formas de avaliação empregadas. Além disso, foi considerado o destaque 

que vem sendo sustentado pela escola eleita, em virtude de premiações locais e até nacionais 

conquistadas por seus alunos, em diferentes áreas de conhecimento. 

Uma vez selecionada a escola, definiu-se chegar à amostra final a partir da indicação 

da diretora, de pares profissionais e de alunos. No intuito de concentrar as atenções sobre um 

grupo menor e tentar garantir que professores e alunos informantes estivessem a falar de 

experiências de interação mais ou menos comuns, estabeleceu-se um novo recorte, ou seja, 

docentes que atuavam na segunda fase do Ensino Fundamental (sexto ao nono ano). De igual 

modo, os alunos e pares colaboradores vieram deste mesmo nível de ensino. 

A seleção realizada pelos pares deu-se pelo estabelecimento de redes. Primeiramente, 

foi solicitado à diretora que indicasse cerca de seis professores, entre o sexto e nono anos do 

Ensino Fundamental, cujas práticas lhe fossem consideradas criativas, levando em conta a sua 

concepção própria de criatividade. A seguir, foi estabelecido contato com os professores 

mencionados e dirigida a mesma instrução a cada um deles, de modo a reunir indicações e 

justificativas recorrentes e identificar elementos das práticas descritas.  

Já a colaboração dos alunos partiu da resposta a um questionário simples e aberto, 

elaborado pela pesquisadora, contendo as seguintes questões: 1) Para você, quais são as 
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características de uma aula criativa? 2) Dos professores que você tem neste ano, qual você 

considera o mais criativo nas aulas? 3) Pensando no professor que você acaba de mencionar, 

como você se sente em relação às aulas dele? Que facilidades te trazem? A pesquisadora 

percorreu todas as turmas do sexto ao nono ano convidando cinco alunos de cada sala para 

responderem às questões. No total, 115 questionários, referentes a 23 turmas, foram reunidos. 

Ao fim, cruzados os dados, chegou-se a uma representação significativa de professores 

com práticas consideradas criativas pelos colaboradores, tendo recebido número significativo 

de indicações três novos nomes além dos sujeitos mencionados pela diretora. Por isso, o 

próximo passo foi estabelecer contato com os mesmos, lembrando que, a princípio, haviam 

sido procurados apenas educadores indicados no encontro com a Direção.  

Como recurso auxiliar, organizaram-se grupos de discussão com alunos, no intuito de 

reunir mais informações qualitativas sobre as aulas de cada professor que obteve maior 

indicação nas etapas anteriores. Essa divisão foi definida considerando o quadro de 

professores por turmas. Assim, foram convidados dez alunos que possuíam dois educadores 

em comum (dos sétimos anos), e dez outros que tinham aula com as mesmas três professoras 

naquele ano (dos nonos anos). Outro critério para a escolha desses sujeitos foi a entrega de 

questionários mais elaborados. Embora a adesão dos alunos, nesta etapa adicional, tenha sido 

pequena, quatro representantes no primeiro grupo e dois no segundo, sua abordagem veio a 

acrescentar informações relevantes. 

Aspectos quantitativos e qualitativos conduziram, enfim, à seleção de cinco sujeitos 

para esta pesquisa, dentre os quais dois deles aceitaram prontamente o convite para reviverem 

lembranças de formação e refletirem elementos de suas práticas docentes. Os professores 

participaram de entrevistas semi-estruturadas programadas em horários e locais de preferência 

dos entrevistados e com duração variada. A interação seguiu um roteiro pré-estabelecido que 

se flexibilizou quando o professor sentiu necessidade de trazer novos pontos ou retornar 

discussões. A descrição e interpretação dos dados colhidos no momento de seleção 

contemplam o próximo capítulo, que busca retratar a escola eleita e as informações que 

conduziram à escolha dos sujeitos. 
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5. SELEÇÃO DE SUJEITOS – OS PRIMEIROS DADOS DE PESQUISA 

 

 

5.1. Descrição da escola 

 

 

 O foco no ensino público trouxe uma gama de possibilidades cuja escolha por uma 

escola seria difícil se não criteriosa. Por isso, o conjunto de fatores que segue este subcapítulo 

busca justificar e descrever a instituição de ensino dentro da qual foi explorada a manifestação 

criativa dos sujeitos deste estudo.  

 A Escola Estadual João dos Santos, sediada em um edifício histórico e central, na 

também histórica cidade de São João del Rei, foi a primeira instituição de ensino do 

município. A data de sua inauguração, dia de Santana, santa considerada educadora, reafirma 

a tradição religiosa própria da região e o compromisso moral da educação, em julho de 1908.  

 Durante muitos anos, a escola foi única no município, e até 1973 ofereceu apenas os 

primeiros anos escolares. Com a extensão das séries e o surgimento de setores privados de 

ensino, em meados do mesmo período, a clientela atraída concentrou principalmente 

representantes de camadas populares, definindo uma nova exigência aos moldes pedagógicos 

até então empregados, que parecem ter atendido ao desafio. Atualmente, a escola deixou de 

oferecer as séries iniciais, mantendo em sua oferta os quatro últimos anos do Ensino 

Fundamental e, a partir de 2005, passou a oferecer o Ensino Médio. 

 Pouco antes, no ano de 2004, a Secretaria da Educação de Minas Gerais oportunizou à 

Escola Estadual João dos Santos o ingresso ao “Projeto Escolas-Referências”. Este projeto 

atua promovendo ações em direção ao resgate da qualidade no ensino público (Pereira, 2008). 

Criado em 2003, com o limite de 200 escolas em todo o Estado, a iniciativa se apoiou em 

critérios como tradição, destaque na comunidade e interesse de participação para escolher as 

instituições, levantando informações junto às Superintendências de Ensino, que culminaram 

no convite à João dos Santos. 

 Em entrevista, a diretora da escola (N. D) esclareceu que o projeto encontrava-se em 

fase final, sendo possível considerar que as ações empregadas, de capacitação de gestores e de 

professores, trouxeram contribuições que sustentavam a qualidade da escola e de seus 

resultados. Para a mesma, as razões que levaram à escolha pela instituição que representa 
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tangem aos esforços da escola por um trabalho diversificado, proposta amplamente difundida 

e vivenciada por sua equipe. 

 Indagada sobre os motivos para empreender uma educação diversificada, ela explicou 

que a escola encontra-se em posição de desvantagem face às facilidades e atrações da 

modernidade, e por isso, precisa assumir o trabalho desafiador de conquistar o aluno para o 

processo, de nivelar-se como também uma opção atraente. Para tanto, a Escola Estadual João 

dos Santos tem contado, segundo a diretora, com uma equipe de professores engajada e com 

diversas parcerias com a Universidade, alternativa em que a mesma aposta.  

 A busca por um ensino “diversificado”, revelada no contato inicial, mostrou-se ao 

longo da conversa como a própria busca por um ensino criativo, aquele que, mediante as 

adversidades dos tempos atuais, cria instrumentos e estratégias para atrair e envolver o aluno 

em seu desenvolvimento educativo, provocando-lhe motivos para crescer, conforme defende 

N. D.  

 Para a diretora, “a criatividade vem a partir da necessidade que o professor tem de 

transmitir o seu conteúdo e fazer com que o aluno aprenda”. Nesse sentido, parece advir uma 

dupla perspectiva, que toca o nascimento de “motivos” no aluno, como dito anteriormente, e 

também o ponto de partida do processo, que se concentra sobre a necessidade do professor – 

aqui, colocado em posição de agente. 

 Uma outra marca da escola, conforme a fala de N. D., constitui o estímulo à 

participação. A começar pelas práticas pedagógicas, que aderem a todos os programas 

sugeridos e viabilizados pelo MEC ou Secretaria de Educação do Estado, às práticas de 

gestão, que de acordo com a diretora, buscam criar condições de interação e de 

interdisciplinaridade.  

 A extensão dessas ações nos alunos pode ser notada pela frequente (e notória) 

participação da escola em concursos escolares, dos quais destacam-se as recentes vitórias em 

concursos municipais e estaduais de redação e a conquista de premiação, nos três últimos  

anos, nas Olimpíadas Nacionais de Matemática das Escolas Públicas, sendo que em 2010, a 

João dos Santos foi a escola que mais recebeu medalhas entre as participantes. 

 Entre as escolas públicas regidas pela 34ª Superintendência Regional de Ensino, 

situada em São João del Rei, a Escola Estadual João dos Santos vem ocupando posição de 

destaque, também no que se refere aos resultados de avaliações externas, como o  PROEB 

(Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica) e o ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio). A média dos alunos, tanto em Português como em Matemática, disciplinas 



60 

 

 

 

avaliadas no primeiro instrumento, é superior em relação às outras escolas públicas da cidade, 

da região de abrangência da Superintendência de Ensino e do Estado. O PROEB constitui 

uma modalidade de avaliação do SIMAVE (Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 

Pública) que presta-se à avaliação da aprendizagem de conhecimentos ligados às disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática, entre alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e 3º 

ano do Ensino Médio
5
. 

 Além dessas conquistas, a Escola Estadual João dos Santos tem alcançado bons 

resultados no Exame Nacional do Ensino Médio nos últimos anos. Em 2011, esse destaque foi 

nacional, como publicou o Jornal Estado de Minas em 12/09 do mesmo ano: “Posicionada em 

385º lugar na lista do ENEM, a Escola Estadual João dos Santos, da cidade de São João del-

Rei, no Campo das Vertentes, é a mais bem classificada entre as instituições da rede do estado 

com participação superior a 75%”
6
. 

 Portanto, chegou-se a um contexto interessante, que na fala da diretora preserva os 

valores de participação, envolvimento e disciplina como principais diretrizes e que, à sua 

maneira, por um conjunto de razões justificáveis, assume posição de destaque na comunidade 

em que promove suas ações educativas, transcendendo os espaços do município para a 

conquista de reconhecimento no cenário nacional. 

 

 

5.2. Indicação por pares 

 

 

 O que pôde ser notado, quando no primeiro contato a pesquisadora realizou o convite 

à escola para participação da pesquisa, foi um movimento de abertura. Novamente, a diretora 

realçou o interesse da instituição em explorar sua localização privilegiada, em um centro 

universitário, que permite o aprimoramento de seu quadro e o oferecimento de oportunidades 

consideráveis aos seus alunos. 

 Após apresentação da escola, foi solicitado à diretora elaborar uma concepção sobre 

criatividade, a qual, conforme esclarecido anteriormente, veio ao encontro do que no início da 

conversa a mesma chamou “ensino diversificado”. Sintetizando, a criatividade, em sua 

                                                 
5
 (http://www.simave.caedufjf.net/simave/proeb/home.faces) 

6
 Trecho extraído do artigo: “Escola Pública com melhor média no ENEM é de Minas” (Tupinambás, G., & 

Oliveira, J., 2011) publicado em O Estado de Minas, 12 de setembro de 2011. 

http://www.simave.caedufjf.net/simave/proeb/home.faces
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perspectiva, está relacionada a estratégias para estimular o envolvimento e participação do 

aluno, partidas da necessidade do professor de transmitir seus conteúdos.  

 Além disso, ficaram claros outros valores presentes no “ensino diversificado” que 

parecem também ter norteado as indicações da diretora pelos professores, como incentivo à 

interdisciplinaridade e disciplina. Entende-se que os mesmos podem ser tratados como 

elementos de um bom professor, segundo a diretora. Seriam também elementos de um 

professor criativo? Tornou-se importante retomar esta questão no momento de análise de 

dados. 

 Uma vez tendo refletido sua concepção própria de criatividade, foi feita uma segunda 

solicitação à diretora: no seu ponto de vista, quais professores entre o 6º e 9º anos 

desenvolvem um ensino criativo. Vale salientar que foi estabelecido um limite de seis 

professores, explicando que estes seriam abordados com a mesma solicitação de que 

indicassem outros seis colegas.  

 A diretora recomendou nomes de seis professoras baseada em um conjunto de 

justificativas, das quais apenas serão exploradas (mais adiante) aquelas referentes às 

professoras escolhidas ao final do processo de seleção. De um modo geral, pode-se afirmar 

que as razões alegadas para a escolha concentraram-se sobre os aspectos inicialmente tocados, 

com destaque especial para a prática interdisciplinar.  

 As professoras indicadas pela direção, por sua vez, no momento em que sugeriram 

outros colegas com práticas consideradas criativas, trouxeram justificativas veiculadas por 

valores semelhantes, aqui elencados. O professor criativo, segundo quatro das entrevistadas, 

carrega a capacidade de envolver seus alunos nas atividades propostas, despertando-lhes 

interesse e participação. Uma das entrevistadas destaca o envolvimento do próprio professor 

como o ponto de partida deste processo, ao passo que a colega sublinha a disciplina como 

também uma condição inicial para o desenvolvimento da criatividade. 

 A inovação nas formas de conduzir a aprendizagem é destacada por dois sujeitos; a 

interação com os alunos, lembrada por um professor; e o uso de tecnologias apontado por uma 

das entrevistadas como uma estratégia efetiva para promover o envolvimento do aluno. 

Quanto aos resultados de uma aula criativa, todas parecem concordar com uma melhor 

aprendizagem. 

 Os bloqueios à criatividade do professor são trazidos por uma entrevistada, que 

destaca o excesso de alunos e a heterogeneidade em sala de aula, dificultando a administração 
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dos diversos interesses e habilidades criativas. De acordo com a professora, neste processo, os 

interesses de uma parcela significativa de alunos são negligenciados. 

 Como forma de compreender o processo de seleção dos sujeitos, com base nas 

múltiplas indicações, construiu-se uma rede conforme a representação abaixo. Cada letra 

indica um professor. As seis primeiras letras do alfabeto referem-se aos professores sugeridos 

no contato com a Direção. As demais simbolizam professores indicados no segundo 

momento, isto é, aqueles que não foram apontados categoricamente pela diretora, mas por 

pares. No diagrama, além dos seis primeiros nomes, foram considerados somente professores 

que receberam, no mínimo, três indicações, a fim de permitir uma visualização simplificada. 

 

 

Figura I –  Distribuição de professores por indicação de pares 

 

 

 Nota-se que sete sujeitos realizaram indicação de pares, quais sejam, a diretora e os 

seis professores por ela apontados. Porém, o limite possível de indicações não foi o mesmo 

para as professoras A e H, por exemplo. Tendo a primeira participado do processo de 

indicação de sujeitos para a pesquisa, quando recomendada pela diretora, restou-lhe a 

possibilidade de seis indicações, ao máximo, excluindo sua participação. À professora H, por 

sua vez, cujo nome não emergiu no contato inicial com a diretora, houve sete possibilidades, 

referentes ao primeiro e segundo nível do diagrama. Desse modo, ordenando-se os 

professores pelo maior número de indicações, chega-se à relação: 
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Tabela 3 – Quantidade de indicações por professor 

Professor  Número de indicações Percentual 

A 6 em 6 100,00% 

C 5 em 6 83,33% 

G 4 em 7 57,14% 

H 4 em 7 57,14% 

E 3 em 6 50,00% 

F 3 em 6 50,00% 

 

 Os professores G e H foram contatados pela pesquisadora tão logo notou-se a 

representatividade de suas indicações. O objetivo foi o de conhecer suas práticas e concepções 

em um momento informal, que pudesse embasar a escolha definitiva dos sujeitos de pesquisa. 

  A etapa inicial de seleção foi avaliada como positiva, na medida em que possibilitou o 

encontro com concepções e valores que encenam o cenário escolar eleito. Contudo, julgou-se 

insuficiente pautar a escolha na indicação de pares. Como muitos professores relataram, 

constitui uma tarefa complexa a de avaliar práticas cuja ocorrência dá-se em um espaço no 

qual os entrevistados não estão inseridos: o da sala de aula. Alguns fundamentaram-se no que 

se pode notar de envolvimento por parte dos alunos em comum; outros, pelo posicionamento 

do colega em reuniões; e outros, ainda, pela condução de projetos que alcançam visibilidade 

na escola. 

 Embora sejam todos critérios consideráveis, optou-se por cruzar os dados com 

indicações feitas por alunos. Esta foi a segunda etapa vivida na seleção dos sujeitos, que veio 

a corroborar indicações e falas de professores, mas também introduzir outros nomes, 

anteriormente não mencionados, ou pelo menos, não indicados em número significativo. 

 

 

5.3. Indicação por alunos 

 

 

 Após autorização da Direção, a pesquisadora reuniu informações relevantes para 

organizar a aplicação de questionários em alunos. A escola possuía, no ano de 2011, 23 

turmas entre o sexto e o nono ano, com uma média de 35 alunos por sala de aula. Foram 

convidados cinco alunos de cada turma para colaborar com a pesquisa, totalizando o número 

de 115 questionários aplicados. A tabela seguinte traz os mesmos dados discriminados: 
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Tabela 4 – Distribuição de questionários por turma/ano escolar: 

Ano escolar Total de turmas  Número de 

questionários por 

turma 

Total de questionários 

por ano escolar 

6º ano 6  5 30 

7º ano 5 5 25 

8º ano  6 5 30 

9º ano 6 5 30 

Total  23 - 115 

 

O questionário continha as seguintes perguntas abertas: 

 

1. Para você, quais são as características de uma aula criativa? 

2. Dos professores que você tem neste ano, qual você considera o mais criativo nas 

aulas?
7
 

3. Pensando no professor que você acaba de mencionar, como você se sente em relação 

às aulas dele? Que facilidades te trazem? 

 

 Inicialmente, a pesquisadora convidou um grupo de alunos dos sextos anos para uma 

aplicação piloto, a fim de verificar se as questões estavam inteligíveis e claras aos sujeitos de 

menor nível escolar. Não encontrando problemas, a pesquisa teve continuidade, conforme 

planejamento anterior. 

 À medida que os questionários foram sendo aplicados, levantou-se, junto à secretaria 

da escola, os quadros de professores por turma, a fim de que a análise quantitativa dos dados 

contemplasse o número de turmas do professor e, portanto, a probabilidade máxima de votos 

que cada um permitia. Assim, oito votos pode representar alta indicação se o professor 

lecionar em apenas duas turmas, por exemplo (representadas por 5 alunos de cada uma). 

Nesse sentido, para ter-se um maior controle dos dados, foi solicitado na questão 2 do 

questionário uma indicação específica, a de professores daquele ano letivo. 

 Reunidos todos os questionários, o primeiro passo foi avaliá-los quantitativamente, 

dentro das observações tecidas anteriormente. Aqui, volta-se às representações de professores 

por letras, seguindo a mesma legenda utilizada na seção em que são apresentadas as 

indicações por pares. Lembrando que o maior número de indicações entre os professores 

                                                 
7  

Durante a aplicação, foi instruído que o aluno poderia citar mais de um professor, caso julgasse 

adequado. 
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seguiu esta ordem (do maior para o menor): A (100% de indicações), C (83,33%), G e H 

(57,14%), E e F (50%).  

 O levantamento demonstrou indicações recorrentes entre professores e alunos. Porém, 

foi possível também identificar a emergência de um novo nome, representado pela letra I, 

objeto de 76,66% das indicações de alunos representantes das turmas para as quais leciona. 

Vale ressaltar que, entre pares, o professor I reuniu apenas uma indicação. A ordem de 

classificação, entre os alunos, segue o quadro abaixo: 

 

Tabela 5 – Indicação de professores X quantidade de alunos diretos: 

Professores 
Número de 

indicações 

Qtde de 

turmas do 

professor  

Qtde de questionários aplicados em 

alunos do professor (2011) 

Valor 

Percentual  

I 23 6 30 76,66% 

A 44 12 60 73,33% 

C 21 7 35 71,42% 

H 19 6 30 63,33% 

G 18 7 35 51,42% 

  

 Entre alunos, os professores E e F não obtiveram um número de indicações 

significativo, por isso não foram relacionados no quadro. Cruzadas as informações extraídas 

de professores e alunos, pôde-se chegar à classificação final: 

 

1) Professora A: 

Entre pares: 6 indicações em 6. 

Entre alunos: 44 indicações em 60. 

Percentual final:75,75% de indicações (entre professores e alunos). 

 

2) Professora C: 

Entre pares: 5 indicações em 6. 

Entre alunos: 25 indicações em 35. 

Percentual final: 73,17% de indicações (entre professores e alunos). 

 

3) Professor I: 

Entre pares: 1 em 7. 

Entre alunos: 23 em 30 
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Percentual final: 64,86% (entre professores e alunos). 

 

4) Professora H: 

Entre pares:4 indicações em 7. 

Entre alunos: 19 indicações em 30. 

Percentual final: 62,16% (entre professores e alunos). 

 

5) Professora G: 

Entre pares: 4 indicações em 7. 

Entre alunos: 18 indicações em 35. 

Percentual final: 52,38% (entre professores e alunos). 

 

 Chegou-se, portanto, a um número interessante para a pesquisa, o de cinco 

professores. Antes de realizar o convite, a pesquisadora havia estabelecido contato com todos 

eles; ora de maneira formal, para solicitar informações àqueles cuja diretora indicou (A, C), 

ou informalmente, na medida em que os dados apontavam novos nomes (G, H, I). Naquele 

momento, contudo, os professores A e I alegaram não ter disponibilidade para colaborar com 

a pesquisa, por estarem envolvidos em outras atividades profissionais além daquelas 

desempenhadas na Escola Estadual João dos Santos. Com base nos achados qualitativos, 

optou-se pelo convite aos professores C e H, que mais adiante receberão um pseudônimo. 

 

 

5.4. Um olhar qualitativo 

 

 

 Extrapolando os limites dos objetivos deste estudo, uma análise das respostas dos 

alunos aos questionários possibilitou à pesquisadora a identificação de alguns aspectos, na 

perspectiva dos respondentes, cuja apresentação dá-se a título de compartilhar achados  

pertinentes ao campo de conhecimento. Reuniram-se elementos considerados criativos em 

uma aula e seus efeitos, que ora confundiam-se, como se as consequências de um ensino 

criativo realimentassem a dinâmica do processo, engatando um reinício, cujo espaço para a 

criação é reconhecido de modo familiar, em virtude de experiências de satisfação 

anteriormente conhecidas.  
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 Nesse sentido, os elementos mais fortemente associados foram a alegria e a diversão 

na condução das aulas, a gerarem o sentimento de descontração e prazer no processo de 

aprendizagem, apontados pela maioria dos alunos entrevistados. A presença de brincadeiras, 

histórias e comentários bem humorados, bem como de uma disposição emocional positiva do 

professor parecem criar condições de relaxamento entre os alunos que concorrem para o 

despertar do interesse e da participação em sala de aula. Essa ideia esteve presente em 48,69% 

dos questionários. 

 A aluna I. S., do sexto ano 1, admite que em aulas por ela consideradas criativas 

(aquelas com elementos divertidos), não se sente envergonhada como nas demais, o que a 

deixa mais feliz. Talvez pela mesma razão, muitos de seus colegas definem-se também 

“felizes” na mesma oportunidade. I. F., do sexto ano 6, compartilhando da concepção acima, 

conta que fica “bem-humorada” em aulas criativas, e por isso sente sua aprendizagem 

favorecida.  

 Alguns alunos apontam a responsabilidade do professor pelo estabelecimento do clima 

divertido. Por exemplo, M. F. (oitavo ano 3) identifica como “alegres” os professores capazes 

de promover um clima de descontração em sala de aula.  Os alunos M. R. (sétimo ano 2) e I. 

R. (nono ano 3), por sua vez, citam o interesse do professor por sua profissão como um 

aspecto que contribui para a aprendizagem divertida. Como acrescenta L. S., do sétimo ano 2, 

contar sobre a matéria “com gosto” gera uma maior disposição do aluno para aprender, o que 

vai ao encontro da fala de G. R., do nono ano 1, que afirma ser a aula criativa divertida tanto 

para o professor quanto para o aluno: “o professor deve gostar do que faz”. 

 É possível notar o apontamento de alguns elementos criativos nos professores, como o 

humor e o envolvimento. Das colocações acima, pode-se ainda interpretar que a construção de 

combinações divertidas entre palavras ou atividades acusa abertura ao universo do aluno, um 

acesso conquistado pela sensibilidade em conhecer alguns de seus segredos.  A isso, associa-

se a capacidade do professor de adaptar seu modo de enxergar o mundo à visão do aluno, só o 

que garante que um comentário divertido seja reconhecido como tal e seja adaptado ao 

contexto de destino, estabelecendo uma condição fundamental da criatividade: o 

reconhecimento do meio (Torrance, 1976).  

Outro aspecto notável na classificação de aulas criativas estabelecida pelos alunos, foi 

a capacidade de interação do professor com a turma, mencionada em 39,13% dos 

questionários. Cabe ressaltar que, em algumas respostas, ela aparece combinada ao elemento 

diversão, anteriormente tratado. A aluna M. F. (oitavo ano 1), por exemplo, estabelece esta 
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capacidade como uma condição anterior à experiência da diversão nas aulas criativas. Para a 

estudante, são oferecidas oportunidades em que é possível uma maior integração entre os 

alunos, nas quais eles podem expressar realmente “como se sentem e como são”, o que 

fomenta o espaço para as brincadeiras, sem, contudo, afetar o ensino de conteúdos 

pragmáticos.  

A aluna I. L., do nono ano 5, usa o termo “intimidade” para expressar o porquê da 

indicação das professoras A e X: “Nas aulas dela, a gente tem mais intimidade, por isso eu 

considero melhor. Não temos vergonha de perguntar, elas explicam muito bem, conversam, 

brincam, mas tudo em seu tempo”. A. L., nono ano 1, e M. E., do sexto ano 3, parecem 

concordar: “Eu me sinto bem íntima, porque é um lugar onde eu expresso minha opinião”, diz 

a primeira aluna; “eu fico à vontade e mais segura”, esclarece M.E.  Estudante do sétimo ano 

4, I. R. relata: 

 

 

Pensando nos professores que eu acabo de mencionar, eu me sinto bem, sinto 

que estou aprendendo e sinto que entendo tudo sobre a aula deles. Me trazem 

a facilidade de entender a matéria e me dá uma certa liberdade para fazer 

perguntas sobre aquilo que tenho dúvida. Já em algumas matérias, nós temos 

que ficar calados e sem expressar a nossa opinião (o que eu acho que dificulta 

o entendimento). 

 

 

 Alguns alunos mencionam o vínculo de confiança estabelecido nas oportunidades de 

interação, como é o caso de V. S., do sétimo ano B, em referência aos professores indicados 

como criativos por ela: “sobre as aulas deles, eu sinto uma forte confiança de que tudo o que 

eles estão falando, até mesmo nas horas das brigas, são para o nosso bem”. A estudante S. E., 

do nono ano 5, destaca a dimensão pessoal da relação professor/aluno como determinante de 

sua indicação por uma professora: “as aulas da professora A são uma fonte de inspiração para 

mim e me tornam muito feliz, porque ela também nos dá conselhos de vida e nos mostra 

como estudar pode ser bom”.  

 Ao que defende o aluno M. F, do nono ano 5, “A aula em que o professor interage 

100% com a turma não é aquela aula que você fica de olho no relógio esperando acabar, mas 

sim aquela que mal começa e quando acaba você pergunta a si mesmo: mas já?”. Esse 

formato de aula, segundo C. R, da mesma turma, não fica reduzida ao bom relacionamento 
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entre o professor e o aluno, mas se estende às relações entre os colegas, gerando maior 

“alegria e disposição para aprender”. 

 Outros alunos traduzem essa interação como uma relação respeitosa, em que são 

aceitas opiniões sobre o conteúdo, e também em que são transmitidos sentimentos de 

tranquilidade. Pelas declarações apresentadas, é possível identificar a presença do 

componente emocional nas concepções de criatividade inscritas, tal como afirma Torrance 

(1976). Do mesmo modo, a liberdade para criar parece reconhecida pela abertura às opiniões 

e questionamentos, condição inaugural do processo criativo. Novamente, vê-se a perspectiva 

dos alunos respondentes voltada para elementos criativos do professor, como abertura e 

sensibilidade. 

 Na mesma perspectiva, observa-se também a expressão de bloqueios ao processo 

criativo, quando este parece favorecido se há interação e escuta do professor e prejudicado, do 

contrário. Assim, na visão desses alunos, um professor que assume postura amistosa e 

próxima de sua turma promove aulas em que a criatividade é contemplada e a aprendizagem 

favorecida. 

 Em seguida, a inovação do professor aparece como característica da aula criativa em 

22,61% dos questionários. Nesse âmbito, as respostas revelam que o estilo de aula inovador 

desperta interesse, como relata I. M., do sétimo ano 4, ao contar sentir-se “curiosa” com as 

novidades.   N. K., do oitavo ano 5, exemplifica algumas “coisas diferentes” que 

caracterizam uma aula criativa, como “construir alguma forma, uma pesquisa, uma poesia”, o 

que a deixa “com mais vontade de aprender”. No entanto, a maioria dos alunos participantes 

apresenta respostas vagas sobre o que vem a ser uma aula inovadora, aplicando as expressões 

“aula diferente”, “aula diversificada”, “aula diferenciada”. 

 Outras especificidades sobre a aula criativa aparecem ou não associadas à inovação 

nos questionários. Salienta-se que 13,04% dos alunos enfatizam as atividades extra-classe 

como características de uma aula criativa. As respostas refletem uma realidade costumeira na 

escola João dos Santos, ao que apontam os relatos. “Levar para assistir filmes, explicar a 

matéria fora da escola, fazer passeios” são iniciativas do professor consideradas criativas por 

I. R., do oitavo ano 4. 

 A parcela de 8,69% dos alunos aprova os trabalhos em duplas ou grupos e um número 

igual julga criativa a utilização de tecnologias nas exposições do conteúdo. Na resposta da 

aluna F. M., oitavo ano 3, os elementos diversão e interação são remetidos em par com a 

preferência por recursos tecnológicos no ensino: 
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uma aula criativa é aquela em que o professor entra em harmonia com os 

alunos, proporcionando diversão e aprendizado ao mesmo tempo, e juntando 

tecnologia, que é uma coisa que os jovens gostam e que faz os alunos 

prestarem mais atenção na aula. 
 

 

 Outro aspecto captado, em menor parcela de questionários (8,69%), foi a  associação 

entre criatividade e arte. Foram encontradas respostas curtas à primeira questão do 

instrumento, que ao invés de contemplar aspectos de uma aula criativa, prontamente 

esclareciam “uma aula criativa é a aula de Educação Artística”. Já L. S., do sétimo ano 2, 

elege como característica criativa de uma aula a criação de textos e músicas, enquanto L. J., 

sétimo ano 5,  inscreve entre os elementos do professor criativo a habilidade para desenho. 

 Por fim, uma parcela inferior de alunos elenca a explicação clara do professor 

(5,22%), a capacidade de estabelecer relações entre o conteúdo e o contexto (5,22%) e o uso 

de prendas (5,22%) como elementos da aula criativa, destacando benefícios como melhor 

aprendizagem, maior interesse e participação. 

 Os dados denotam concepções sobre criatividade variadas, mas basicamente 

orientadas sob a ideia de um produto original e adaptado no contexto escolar. Os relatos 

incluem a observância de condições favoráveis à criatividade, bloqueios e aspectos do 

professor que contribuem para o processo. Como é possível perceber, os números não são 

totalizáveis, tendo em vista que categorias diferentes associaram-se em uma mesma resposta, 

demonstrando que a criatividade é também na perspectiva dos alunos um processo 

multifacetado e dinâmico. 

 Sobre os dados colhidos pelos questionários, é importante exemplificar a colaboração 

da aluna M. S, do sétimo ano 2, em relação às questões 1 e 2 do instrumento, para que se 

possa acessar o valor das vivências para a pesquisa qualitativa: 

 

 

Aula criativa é a aula que exige o esforço da nossa imaginação, que dê prazer 

e alegria ao criar. Que explore brincadeiras e a criatividade, que use 

diferentes objetos. Que seja fora da escola (museus, teatro, cinema). Que 

deixe o espaço aberto para cada um expressar seus talentos, seu modo de ser, 

suas opiniões e suas dicas sobre o que cada um quer (…). [Nessas aulas,] eu 

me sinto confortável e 'eu mesma'. Me sinto muito bem e alegre. Fico mais 

centrada na matéria e no conteúdo. Tenho mais ambição em praticar aquilo. 

Acho que dá mais interesse aos alunos e também desperta o interesse dos 

alunos que não gostam de tal matéria. É muito mais divertido. 
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 Quanto às concepções e ideias presentes nos questionários em que os professores 

selecionados para esta pesquisa foram indicados, elas serão tratadas dentro dos casos 

dissertados no próximo capítulo. Da mesma forma, optou-se por dar o mesmo tratamento aos 

dados colhidos nos grupos de discussão, entendendo que na seção seguinte poderão criar 

conexões ainda mais interessantes a este estudo.  
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6. PRÁTICAS CRIATIVAS E LEMBRANÇAS DE FORMAÇÃO: DUAS HISTÓRIAS 

 

 

Neste capítulo, os professores selecionados da forma descrita ganham nome e vida. 

Dois sujeitos, dos cinco que receberam maior indicação, aceitaram o convite para reviverem 

memórias de vida e compartilharem histórias de sua profissão: Liz (professora H) e Baby 

(professora C), pseudônimos escolhidos pelos próprios professores para referenciarem sua 

identidade pessoal e profissional. Os casos foram estruturados considerando os dados colhidos 

na seleção, a apresentação dos sujeitos, as histórias de formação e prática profissional e as 

informações obtidas com a aplicação do teste Pensando Criativamente com Figuras 

(Wechsler, 2004). 

 

 

6.1. A história de Liz 

 

 

6.1.1. O que falaram sobre Liz 

 

 

 Parece estranho dar início a este capítulo com discursos indiretos sobre a professora 

Liz, a conotarem seu estilo pessoal, suas práticas, suas histórias íntimas de sala de aula. Mas 

eles remontam uma imagem que foi perseguida em realidade para fins de explorar as dúvidas 

que assolam esta pesquisa. É como pareceu: antes de um sujeito real, Liz era uma imagem, 

mais ou menos condizente com a realidade, pertinente ao estudo empreitado. Por que Liz foi 

considerada um possível “caso”, nas condições subscritas no capítulo de metodologia? 

Certamente, pelo que disseram de Liz.  

 Para os seus pares, a justificativa mais recorrente para a sua indicação girou em torno 

de sua capacidade para elaborar aulas diferenciadas, ou seja, explorando espaços diferentes e 

atividades mais originais, em que foram citados o uso do laboratório, o incentivo às 

experiências científicas, a apresentação das mesmas no museu regional, uso de vídeos, 

elaboração de jornais entre os alunos. Liz leciona Ciências na escola, e parece recorrer a 

recursos interessantes em sua prática docente.  
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 Além disso, uma colega fundamenta a indicação pela professora no que observa de Liz 

nas reuniões periódicas da escola, revelando admiração pelas ideias e posições da  colega: 

“ela tem sempre uma coisa nova para acrescentar”. Já outra professora relata notar nos alunos 

de Liz um grande envolvimento e interesse pelas atividades por ela propostas, o que na 

concepção da maioria dos professores entrevistados constitui um efeito considerável da aula 

criativa. 

 Quanto aos alunos, ressalta-se que a maioria dos respondentes para os quais a 

professora lecionou no ano de 2011 mencionou sua abertura para o diálogo, referindo a 

qualidades como respeito, paciência, tranquilidade e sensibilidade. Segundo os mesmos, a 

professora tem disponibilidade para a escuta e receptividade para opiniões diversas, 

assumindo uma representação de acessibilidade.  

 O bom humor também parece um traço característico, revelam os alunos, denotando 

sua habilidade em fazer brincadeiras e ilustrar conteúdos com histórias contadas de um jeito 

divertido. Em seguida, foi também expressiva a concepção de suas aulas como inovadoras, 

em virtude da execução de modos “diferentes” de ensino. Características como sua explicação 

clara e atividades em grupo aparecem em menor parcela de respostas. 

 No grupo de discussão entre alunos sobre a professora Liz, houve concordância que o 

estilo de suas aulas facilita a aprendizagem, como expressa a aluna G.F., do oitavo ano 1, ao 

relatar que atividades diferentes diminuem a complexidade da matéria. Em acréscimo, ela 

revela não gostar de ciências, mas preferir as aulas dessa disciplina em relação às outras 

cursadas naquele ano.  

 Fazendo referência a um ponto muito tocado nos questionários, N. V., sétimo ano 4, 

destaca: “Ela deixa a gente participar da aula, a gente pode perguntar, dar a nossa opinião, tem 

professor que não deixa”. “A 'Liz' falou: não tem pergunta idiota”, completa G.F. refletindo 

sobre uma das virtudes da professora mais enfatizada pelos alunos: a paciência. 

 Sua paciência não é conhecida somente no esclarecimento de dúvidas. Rotineiramente, 

Liz promove trabalhos em grupo, gerando interação em sala de aula. E essa é uma ideia 

aprovada pelos alunos do grupo de discussão. Ao que  indicam, a criação é favorecida pelo 

divertimento desencadeado e pelo diálogo de perspectivas: “é divertido... cada hora um dá 

uma ideia, e no fim a gente chega a uma interessante”, conta I. R., do sétimo ano 4. 

 Entre as qualidades de Liz, foram apontadas também sua postura educada, alegre e seu 

senso de justiça. Mas em meio a tantos adjetivos, a pesquisadora solicitou que os alunos 

presentes acordassem uma única palavra que melhor definisse a professora. Em discussão, 
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chegaram ao seguinte conceito: Liz é respeitosa com a turma, e essa é sua maior e mais 

admirável marca. E o que traduz esse respeito? - Indagou-se aos alunos. “A liberdade que ela 

dá dentro da sala de aula. Ela pergunta: o que vocês acham que seria bom? Seria bom a gente 

trabalhar assim?” Sem mais considerações, o grupo reforça a ideia anterior e, enfim, pode-se 

ter uma representação melhor do sujeito Liz, que prontamente aceitou colaborar para este 

estudo. 

 

 

6.1.2. Apresentação  

 

 

 Liz nasceu em família de sitiantes, na zona rural de uma pequena cidade do interior de 

Minas, tendo protagonizado uma história de dificuldades e de superação. Filha mais velha 

entre quatro irmãos, com apenas seis anos se separou dos pais para iniciar sua vida estudantil. 

A escola mais próxima do sítio onde vivia não oferecia o ensino pré-escolar, e atendendo à 

recomendação de uma cunhada professora, sua mãe permitiu que Liz passasse a viver com a 

mesma, na pequena cidade, passando a encontrá-la em uma frequência quinzenal. 

 Assim, a primeira experiência de desadaptação foi vivenciada por Liz, que 

permaneceu na tia por mais de um ano, até cerca da quarta série, se não lhe enganou a 

memória. A menina sofreu o destempero de uma criança afastada dos pais, traduzido em uma 

saudade permanente de casa. Porém,  mesmo demonstrando no rosto o reencontro com um 

descontentamento antigo, otimista que é, aceita hoje que foi o melhor para sua formação 

escolar e também para a sua autonomia. 

 A menina cresceu cedo. Desde muito nova, responsável por suas coisas, suas tarefas. 

De longe, a mãe não deixou de cultivar em Liz uma imagem afetiva e dócil, que talvez 

referencie muito do que a filha escolheu ser. Porém, o afeto esteve distante em seu novo lar, 

onde as responsabilidades roubavam-lhe um pouco o tempo das brincadeiras. Após sua 

chegada, a tia deu à luz a um primo, do qual Liz ajudou a cuidar. Talvez esse seja um motivo 

para a permanência prolongada na casa dos tios. Sobre esse assunto, a professora tem 

lembranças vagas, não conseguindo resgatar o por quê de não ter voltado ao sítio. Parece 

restar apenas o significado da experiência, conotado como um tempo de saudade de casa e de 

amadurecimento. 
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 As tarefas da escola eram realizadas pela própria menina, e quanto a elas, a tia cumpria 

o papel de exigir que fossem atendidas, colaborando para a disciplina da sobrinha e 

esclarecendo dúvidas, se solicitada. Liz mantinha pouco contato com outras crianças, apenas 

com primos, em datas esporádicas. Os tios temiam permitir à menina participar das 

brincadeiras da rua, por isso, nos momentos em que foi criança, esteve a maior parte do tempo 

com suas bonecas e sua imaginação. E como fosse o objetivo do tio que ela estivesse ali para 

estudar, ele às vezes intervinha em suas brincadeiras: “e essa boneca? Trate de estudar”. 

 Seu vínculo maior era com a mãe. Mesmo distante, Liz conta sempre tê-la sentido por 

perto. Ela era exigente e carinhosa, gostava de rever os cadernos, saber sobre o que a filha 

aprendia na escola e fazia muitos elogios: “você está progredindo, seu caderno é lindo”. Veio 

da mãe seu maior incentivo para estudar. Era ela quem defendia a importância, reconhecia os 

esforços da filha e estava presente em todas as reuniões na escola. Segundo Liz, havia muita 

conversa em cada encontro, sendo o diálogo e a postura acolhedora grandes marcas de sua 

mãe. 

 O pai, a exemplo de muitos homens do lugar onde Liz nasceu, era rigoroso. E, 

contrariamente a sua mãe, não valorizava os estudos e não criava condições de diálogo com 

os filhos. “A mãe impunha respeito, o pai, medo”. A ausência de liberdade para acessá-lo leva 

Liz a refletir a cultura de seu lugar. A professora cresceu sob uma atmosfera pesada, com 

cobranças antecipadas da vida adulta, rigorosas de várias das partes. No entanto, embora seja 

possível notar marcas que se assemelham à dor, Liz é madura para compreender que as 

limitações vividas decorrem em muito de sua cultura, e enfim, forte e otimista o bastante para 

escrever um futuro diferente. 

 Seus irmãos não seguiram o mesmo caminho de Liz, tendo frequentado a escola rural 

mais próxima. Talvez porque o irmão seguinte trouxesse alguns problemas com disciplina e 

responsabilidade; sobre isso, Liz não está certa. Mas de um modo inesperado, todos vieram a 

se mudar para a cidade por volta dos 12 anos de Liz. Sua mãe vivia agora a fase terminal de 

uma grave doença, precisando estar próxima dos recursos da cidade. Há apenas um ano, havia 

dado a luz à irmã de Liz, e dentro do segundo ano da caçula, veio a falecer.  

 “Foi um desajuste. Mãe é o pilar da casa”. Com catorze anos, Liz, os irmãos de treze, 

sete e dois anos ficaram órfãos da mãe. A professora, que vivia na casa dos avós maternos nos 

últimos anos, tendo emigrado da casa dos tios em data incerta, recebeu os irmãos sentindo a 

responsabilidade de dar extensão aos conselhos de sua mãe. Do exemplo materno, Liz se 

lembra da generosidade, atenção, diálogo. E, curiosamente, ela era “enérgica também, 
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rigorosa, cobrava, mas muito amiga, conversava, não reclamava de nada”. Nos últimos meses 

de sua vida, a mãe enfrentou um estado permanente de dor. Porém, ressalta Liz: “sempre 

passou para gente: 'estou bem, vou ficar bem, é assim mesmo, vocês não precisam se 

preocupar'”.  

 Os valores afetivos e morais presumidos pela mãe, sua força e sua doçura, parecem ter 

inspirado Liz a assumir-se um novo pilar para aquela família, nos vinte oito anos que 

sucederam este episódio, narrado em um momento emocionante da entrevista. Quando pela 

última vez Liz esteve com sua mãe, hospitalizada, a mesma espantou-se com a presença da 

filha, demonstrando uma preocupação com os estudos que lhe era típica: “minha filha, você 

está faltando de aula!?”. E como se soubesse que a ela poderia confiar grande 

responsabilidade, disse-lhe em seu último encontro: “eu não quero que você fique aqui, eu 

estou bem, eu quero que você vá embora, porque eu não quero você perdendo aula, você não 

pode perder aula. Vá para você estudar e leve os seus irmãos, não deixe ninguém sem estudar. 

Eu não quero ninguém sem estudar”. E Liz assim o fez, de modo que as irmãs a chamam de 

madrinha.  

 Quando um ano se passou, o pai “achou por bem” que Liz voltasse ao sítio para fazer-

lhe companhia, pois já era suficiente a ele o grau de escolaridade da menina. Mas a ela não. 

Liz gostava de estudar. E viveu um ano de inconformismo, muito embora seja sensível, hoje, 

em suas interpretações, reconhecendo a importância de sua presença para o pai, como figura 

feminina de sua cultura, no preparo das refeições, cuidados com suas roupas e com a casa. 

Nesse período, o pai conheceu uma moça e decidiu-se casar novamente, e foi esta a brecha 

para que a filha voltasse à casa dos avós na companhia da irmã caçula, sob seus cuidados, e 

retomasse os estudos. 

 Sempre temerosa ao pai, encontrou forças para dizer “estou indo e não estou pedindo 

permissão”, certa de que fazia o melhor – uma convicção que se atualiza na reflexão: “graças 

a Deus eu fiz isso!”. Tomando as rédeas de seu destino e também do destino de seus irmãos, 

Liz escolheu assumir novos desafios na cidade. Foi neste período, que esbarrou com 

importantes incentivadores em sua formação. 

 Nas constantes visitas ao médico que acompanhou o crescimento de sua irmã caçula, 

encontrou nele uma inspiração para prosseguir os estudos. Liz cursava agora o magistério, 

opção única dos jovens de sua cidade que continuavam a formação após o primeiro grau. 

Adiante, havia o cursinho, mas essa talvez tivesse sido uma alternativa distante, não fosse o 
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incentivo do médico e de sua esposa, que reforçavam a Liz a importância dos estudos, 

fornecendo-lhe materiais para que ela se preparasse para o vestibular.  

 Um segundo casal veio a assumir a mesma preocupação. Para colaborar  com as 

despesas de casa, Liz trabalhava como babá para uma família juizforana em períodos de férias 

e feriados, quando também lhe era permitido cuidar da irmã caçula, que tinha a mesma idade 

da outra criança. Segundo a professora, o incentivo foi marcante, sendo cogitada pelo casal a 

possibilidade de levá-la para Juiz de Fora, lugar onde teria acesso a níveis de instrução mais 

avançados. 

 Concluído o magistério, Liz procurou um emprego em uma casa de família, onde 

realizava atividades domésticas. A irmã caçula estava um pouco maior e a professora já pôde 

matriculá-la na escola e contar com a ajuda dos avós para buscá-la. Todos os dias, às 17 

horas, tomava a condução cedida pela prefeitura de sua cidade rumo à faculdade, a 65 km 

dali. Liz ingressou em uma universidade particular para cursar Ciências Biológicas, e tão logo 

se matriculou, buscou formas de obter bolsa estudantil, conseguindo reduzir sua mensalidade 

em 50% por conta de seu desempenho no vestibular e nas primeiras avaliações. 

 Pouco mais tarde, veio a conseguir um emprego em uma cooperativa da cidade, até 

que o pai definiu que seria melhor que Liz e os irmãos mudassem todos para São João del 

Rei. Neste momento, ele passava por um tratamento na mesma cidade, e sua nova esposa não 

podia acompanhá-lo em virtude de estar com um casal de filhos pequenos. Assim, ele achou 

melhor que Liz estivesse do seu lado, de um modo disponível, acompanhando-o na grande 

frequência com que precisava realizar os cuidados com sua saúde.  

 Mas a menina, além de afetivamente muito unida aos três irmãos, era também 

responsável por eles, por isso, a emigração não foi só dela. A família de quatro irmãos vivia 

agora em São João del Rei e contou com a ajuda financeira do pai por um tempo muito 

reduzido, já que assim definiu a madrasta. Um tio enviava uma pequena quantia a princípio, 

até que Liz e a irmã do meio começaram a trabalhar como domésticas, ao passo que o irmão 

era o que a professora chamou docemente de “malandro”, e a caçula, ainda uma criança. 

Talvez esse tenha sido um dos momentos mais tumultuados de sua vida, em que a menina e os 

irmãos, inclusive, conheceram a fome. E por isso, foi também a maior prova enfrentada pela 

persistência de Liz, que diariamente comparecia às aulas, agora a 100km de distância, através 

de caronas de desconhecidos, em horários arriscados, quando ao fim das aulas. 

 “Eu tinha os meus irmãos, tinha que ajudar. Eu pensava: ou eu termino e tento 

melhorar, ou continuaremos do jeito que estamos ou pior. Eu tinha que me virar, eu tinha que 
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vencer”. E em meio a tantas dificuldades, amadureceram os primeiros frutos de seu esforço e 

dedicação na forma de uma oportunidade. Liz pôde, enfim, ter seu primeiro trabalho como 

professora, antes de sua formatura. Primeiro com Educação Física, depois com Ciências. 

Assumindo uma condição mais confortável, que propiciou um futuro mais tranquilo para si e 

para seus irmãos, que até a atualidade permanecem unidos em São João del Rei e ilustrados 

em bonitas fotos que enfeitam toda a casa de Liz, onde a pesquisadora foi recebida para o 

desenvolvimento das entrevistas. 

 A professora está, hoje, em seu segundo casamento e possui duas filhas, de quem fala 

com carinho e com a mesma responsabilidade de quando fala dos irmãos. O pai veio a falecer 

pouco tempo depois de os irmãos terem se mudado para São João del Rei. A avó ainda é viva 

e, com alguma frequência, Liz a visita em sua cidade natal. No total, quatro entrevistas com 

duração média de 1 hora, cada qual, foram realizadas para levantamento das informações que 

seguem. 

 

 

6.1.3. Histórias de formação e prática profissional 

 

 

 De uma maneira geral, é possível denotar que a história de Liz desenvolve-se através 

de uma busca ativa por equilíbrio, marcada pela disciplina e pela presença de valores 

relacionados à ética, trabalho e família. Profissionalmente, a professora segue a mesma 

diretriz, construindo uma prática permeada de interpretações pessoais, reações intuitivas e 

também técnicas, ao longo de mais de vinte anos de carreira. Tal prática, de maneira 

interessante, parece atualizar-se no momento das entrevistas, quando alguns dos assuntos de 

interesse da pesquisadora são antecipados por elaborações próprias do sujeito. 

 O produto criativo de Liz, em sua perspectiva, coincide com a percepção de seus pares 

e alunos. Desse modo, antes que sejam tateados os caminhos que levaram a esta construção, 

importa tratar essa harmonia de dados, citando apenas uma diferença. Liz não considera suas 

aulas criativas e mostrou-se surpresa com as indicações. Para a professora, é difícil eleger 

uma prática criativa, pois o que ela desenvolve não é uma, mas um conjunto de práticas 

adequadas a públicos distintos, a depender “da turma, do nível e da receptividade”. “Às vezes, 

uma prática que é excelente em uma turma, na outra não o é (…). Tudo faz parte, uma leitura 

orientada, um estudo dirigido, um trabalho de pesquisa”. 
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 Na escolha de formas didáticas de trabalho, a professora considera fundamental 

estabelecer com a turma uma negociação, expondo de um lado sua forma de trabalho e 

condições de disciplina, e por outro, conduzindo a turma a expor suas necessidades. A título 

de exemplo, Liz cita uma experiência bem sucedida no ensino sobre fósseis, que partiu da 

construção de fósseis pelos alunos com diversos materiais, uma estratégia para envolvê-los no 

assunto que a seguir explicaria a base de estudos que levou pesquisadores a teorizar a 

formação do planeta. 

 Além desse exemplo, a professora admite buscar maneiras inovadoras de transmitir o 

conteúdo, citando o interesse dos alunos pelas tecnologias, que sugeriu a Liz estimular a 

elaboração de apresentações em grupos e a expor vídeos e imagens em suas explicações. Do 

mesmo modo, frequentemente, os alunos visitam o laboratório, ainda que essas experiências 

sejam dificultadas pela média de alunos por sala, em torno de quarenta, o que torna a 

oportunidade também um agravante de indisciplina.  

 Em poucas linhas, é possível identificar qualidades de abertura, empatia, originalidade 

e persistência, que encontram ancoragem na história de Liz. De início, vale citar a inspiração 

de alguns professores conhecidos em sua trajetória escolar, os quais podem ter assumido o 

papel de mentores de seu processo criativo (Wechsler, 1996). Destas, duas professoras do 

primário são lembradas com carinho especial. Na primeira série, Liz foi afetivamente marcada 

pela mestre, com características semelhantes à de sua mãe, considerando sua descrição 

anterior:  

 

 

Ela era muito amiga, conversava muito com a gente. Era exigente, mas ao 

mesmo tempo muito amiga. Divertida, sempre levando uma atividade lúdica 

(...). Como era a única professora da turma, administrava bem o tempo, nos 

levando para a quadra no finalzinho do dia, ou contava uma história, pedia 

para a turma representar ou desenhar, saía da sala...  
  

 

 A outra professora, da quarta série, trouxe o exemplo de serenidade, que  combinou-se 

bem com um traço de personalidade característico de Liz, apontado pelos alunos e notado pela 

pesquisadora. “A gente quase não ouvia ela falar, de tão baixinho. Uma serenidade... e ela 

conseguia conduzir a turma com essa serenidade”. Como tinha dois cargos, o de professora e 

o de bibliotecária, era uma grande incentivadora da leitura. A cada semana, todos tinham que 

ler um livro e, em seguida, representá-lo em um pequeno ato.  
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 Não que Liz gostasse de teatro, era tímida e tinha preferência pelos bastidores. Mas 

apreciava a novidade e o respeito da professora pelas manifestações dos alunos. “Sempre 

tinham aqueles que organizavam, que liam escondidinho na hora, sabe?”, conta Liz, 

esclarecendo sua forma de participação. A verdade é que ela não fugiu das protagonizações 

que a vida lhe exigiu. 

 Essa mesma timidez foi, por muitos anos, uma barreira à sua expressão. Especialmente 

quando Liz conheceu, na escola, condições de repressão aos desacertos, que geraram na 

menina um grande medo de errar. Entre os professores havia aqueles para quem o erro deveria 

vir imediatamente seguido por cópia e também pela bronca. E outros, que procediam de forma 

indiferente. Porém, o notável é que a cultura de desaprovação estava instalada e nem todos os 

professores preocuparam-se em criar um clima de aceitação de ideias, ainda que não agissem 

como repressores. 

 Liz expressa essa realidade quando responde à pesquisadora sobre seus principais 

medos infantis, relacionando-os também a outras fontes:  

 

 

acho que já é um medo natural ter que falar em público, ter que enfrentar o 

medo de errar. Eu tinha muito medo de perder média. Nossa, só de pensar... 

meu pai me cobrava, se eu perdesse média... só de pensar em ter que mostrar 

a carteirinha.... 
 

 

 Talvez houvesse na personalidade de Liz algo que sustentasse esse medo, porém, as 

vivências sociais fortalecem a ideia de que o medo não lhe era natural, mas naturalizado. O 

que Liz tanto temeu, nunca aconteceu, tamanho o seu esforço para isso. “Eu, pelo menos, 

tinha aquela preocupação de ter que estudar até morrer para não ter que passar por este 

constrangimento, para não ser exposta, não ter crítica”.  

 Na construção permanente de sua prática, Liz não deixa de assumir um 

posicionamento diante dessa questão. Para a professora, não basta apenas ter abertura por si, 

mas cumpre ao professor a responsabilidade de aculturar alunos dentro da mesma perspectiva: 

“eu tenho muito cuidado com isso, com o aluno que critica o colega, porque eu acho que poda 

muito, atrapalha muito o processo de aprendizagem”. 

 Curioso é que com tantos medos a lhe podarem, Liz escolheu uma profissão em que 

precisaria expor-se na condução de processos de aprendizagem. E admitindo superar o 

excesso de timidez, sem negar as dificuldades enfrentadas, a professora narra: “Você se 
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desenvolve na medida em que vai aprendendo, precisando... acho que conta a necessidade 

também”. Assim, novamente aparece a necessidade como uma importante motivadora, cujos 

esforços criativos parecem ter desenvolvido, sobretudo, para suprir faltas e superar desajustes, 

em acordo com a definição de Torrance (1987), que toma o processo criativo como “um 

processo humano natural motivado por uma forte necessidade humana” (p.190). 

 Ao mudar-se para São João del Rei, Liz precisou enfrentar precocemente a sala de 

aula. O momento era o de necessidade: um ano na nova cidade, dias de fome, crianças na 

casa. A professora soube da abertura de uma vaga para lecionar Educação Física em uma 

escola pública local, sendo também informada de que poderia disputá-la como graduanda de 

Ciências Biológicas. Aprovada na seleção, por dois dias da semana lecionou à noite, nas 

demais noites, frequentava seu curso, e durante o dia manteve a profissão de doméstica.  

 

 

 Nossa, eu me lembro, antes de entrar na primeira aula eu pensei: não vou dar 

conta. Aquele pavor, aquele medo, aquela insegurança, principalmente por 

não ser da minha área. Mas foi aí que eu comecei a me soltar, ser mais 

participativa em reuniões, fazer contatos.  
 

 

 Nesse processo, parece ter sido crucial a contribuição da diretora da escola. “Ela foi 

muito importante, foi me orientando, me explicando tudo como era”. No ano seguinte, 

havendo abertura de vaga em uma renomada escola pública da cidade, Liz apresentou-se à 

oportunidade, também com o incentivo da diretora. E, talvez, a experiência que lhe aguardava 

tenha sido provocadora o suficiente para fazer com que Liz enfrentasse de forma definitiva a 

submissão própria de sua cultura de origem, que lhe assombrava. 

_ O que você está fazendo aqui? - Perguntou a diretora da nova escola. 

_ Vim pegar aulas. 

_ Mas você tem idade de estar na faculdade e não pegando aulas. 

_ Mas eu faço faculdade; respondeu Liz. 

_ Você acha que vai dar conta de dar as aulas? - ironicamente. 

_ Não sei, eu tenho que pegar primeiro para saber. 

 Liz tomou fôlego e aceitou o desafio da nova diretora, que afirmou estar preparada 

para assinar a carta de desistência da professora, duvidando de seu desempenho. Abalada, Liz 

pensou em desistir, em nunca mais dar aulas, mas sua necessidade foi a propulsora de sua 

adaptação. Novamente, lecionando Educação Física, até que o tempo passou e a carta de 
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desistência jamais foi escrita. No ano seguinte, vieram a formatura, a oportunidade de lecionar 

ciências na mesma escola e também em uma outra instituição. Liz começou a estabilizar-se 

profissionalmente.  

 Acompanhou as irmãs em sua escolarização, especialmente a caçula, quem criou como 

filha: “quando fui para a escola X, matriculei minha irmã lá”. E, mais tarde, lecionando 

também em um curso técnico de enfermagem, incentivou a matrícula das duas, cada uma a 

seu tempo, que hoje trabalham na área. O irmão há muito havia abandonado a escola, e neste 

período gerou preocupações na irmã, sem trabalho e envolvido com bebidas. Até que um 

amigo da família oportunizou-lhe uma vaga como servente de obra, através da qual trilhou um 

caminho profissional contínuo e livre do álcool. 

 No magistério, Liz encontrou-se profundamente: “não escolheria outro curso hoje”. Na 

época, a professora não efetuou o que se pode chamar de escolha. A oportunidade tornou-lhe 

professora. Era-lhe o único acesso ao ensino superior. Decidiu sim sobre o conteúdo. Ciências 

Biológicas a conquistou pelas visitas ao laboratório no tempo de escola, pelas experiências, 

por aquela aula em que estudaram os estados de transformação da água em uma chaleira 

velha, pela horta que a professora ensinava a cultivar. Talvez, enfim, pelas sementes 

cultivadas em Liz por professoras conhecidas em sua história. 

 A do conteúdo de História, por exemplo, cativou Liz por seu dinamismo e também por 

sua rigorosidade. A menina sempre apreciou disciplina em sala de aula, desde cedo a 

percebendo como uma condição para aulas diferenciadas, visitas a outros espaços, flutuação 

da imaginação. Não que Liz se sentisse bem em uma zona confortável de limites. Na verdade, 

entre os grandes limites que a vida lhe cercou, o maior deles, em sua perspectiva, parece ela 

mesma, seus medos de errar, de falar em público. Os bloqueios à sua criação concentram-se, 

pois, em bloqueios classificados por Alencar (1989) como emocionais, com origem 

aparentemente vinculada ao contexto cultural. 

 As situações externas, Liz trata com uma boa dose de energia, criando soluções 

práticas e otimistas, não tendo permitido desistências na história de sua vida. Em sala de aula, 

segue o mesmo princípio. A professora mantém três empregos para assegurar seu padrão de 

vida e a educação das filhas. Aí começam a aparecer os desafios:  

 

 

Então o primeiro desafio é esse: você tem que se desdobrar. Dar aula não é 

como as outras profissões, em que você cumpre oito horas e volta para casa. 

Eu levo muito tempo para preparar as aulas: você tem que pesquisar coisas 

novas! 
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 Liz faz, ainda, uma análise mais ampla de suas limitações, sob um olhar sistêmico, que 

vale à pena ser destacado: 

 

 

Hoje, trabalhar no sistema de educação é muito complicado. Eles querem 

qualidade, mas querem também índices de aprovação altíssimos. Para eles, 

qualidade é aprovar. Se você passou todos os alunos, você é um excelente 

profissional. Não importa o modo como você passou. Eu não concordo. Aí 

tem sistemas de avaliação, reavaliação. O aluno acaba sendo um pouco 

empurrado, vai pela repetição. É outro desafio você manter aquela sua 

proposta de fazer o aluno realmente se interessar e aprender, e ao mesmo 

tempo você tem que ter índice de aprovação. A escola te cobra isso também, 

porque ela é avaliada. A produtividade da escola depende dos índices de 

aprovação, então, se você não tiver comprometimento com aquilo que você 

faz, não acreditar naquilo que você faz, você simplesmente passa todos os 

alunos para atender ao sistema.  
 

 

 A sensibilidade de Liz para a realidade à sua volta atrela-se também a sua apurada 

percepção sobre as relações humanas. Esta percepção parece ter como centro suas 

experiências anteriores. A professora expressa de maneira elaborada as lacunas de sua 

formação, ao passo que busca supri-las na prática. Por exemplo, destaca: “Em muitos 

momentos eu senti a necessidade de ter alguém mais próximo, talvez de carinho, de atenção, 

até para conversar, bater papo”.  

 Liz combinou a necessidade própria com exemplos positivos e exemplos negativos  

para criar uma conduta sensível e adaptada à realidade de seus alunos, na tentativa de lhes 

fornecer suporte afetivo para sua aprendizagem. Sobre isso, ela conta: “procuro estar próxima, 

no sentido de que se eles precisarem, têm liberdade de conversar, falar. Procuro estabelecer 

isso muito intensamente, acho que faz falta no relacionamento entre as pessoas, então eu tento 

criar isso”. Sua fala sugere que a privação pode levar a uma necessidade que é motriz para a 

criatividade. Não sendo esta relação linear, os elementos associados na história de Liz que 

levaram a professora a transformar essa necessidade em produto parecem remeter à sua 

singularidade – que interpretou a realidade de forma favorável à geração de um novo modelo 

–  e à presença de mentores em seu processo formativo.  

 Percebe-se que Liz elabora sua experiência à luz de sua cultura, sensibilizando-se com 

as determinações do tempo em que viveram seus pais e professores: “Não é que eles não 

tinham carinho, mas eram fechados. Talvez porque eles achavam que respeito se conquistava 
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dessa forma”. Liz, no entanto, foi conquistada por gestos diferentes. E quem mais a cativou, 

carregou traços de abertura e disposição para o diálogo, colaborando para a construção de 

uma concepção diferente de respeito, a qual veio a subsidiar uma prática fortemente marcada 

por uma postura respeitosa, traduzida pelos alunos, como amizade, compreensão, troca. 

 Criar um produto diferenciado em relação ao seu meio, tal como um novo modelo de 

relação respeitosa, pode ser considerado original para o próprio sujeito e para alguns de seus 

alunos, e também adaptável, quando gera resultados satisfatórios a seu público, segundo 

dados colhidos entre as turmas e dentro do conceito de Torrance (1976). No caso de Liz, o 

conhecimento de vida lhe foi a maior base, sugerindo o tipo de criatividade “cotidiana”, 

definida por Ivcevic e Mayer (2007), em que a originalidade é vivida no nível das relações 

pessoais e do estilo de vida, sem a provisão de especialização. Dentro da perspectiva de Tardif 

(2010), pode-se também abstrair que Liz desenvolveu um “saber social”, que transcende a 

técnica em direção a relações mais empáticas e conscientes entre professor e alunos. Esse 

conhecimento, ela construiu, em suma, a partir de uma seleção: 

  

 

Acho que na medida em que você vai vivendo, conhecendo outros grupos, 

vivenciando outras experiências, você vai percebendo o que seria melhor. Vai 

selecionando. Acho que foi uma seleção do que eu queria para mim. Do que 

eu gostaria que tivesse sido na minha vida. Acho que foi dessa forma. Eu 

sempre quando eu via uma situação eu pensava: como eu gostaria que fosse 

para mim? Aí eu procuro desenvolver dessa forma. Há uma aceitação do 

outro lado também, né, a coisa se desenvolve aos poucos, não se constrói do 

nada. 
 

 

 Nesta seleção, Liz reconhece o papel de seus professores como o outro lado que aceita 

ou rejeita seus comportamentos, elucidando em certo momento: “[o professor] reflete em 

tudo, na aprendizagem, na conduta da gente”. E a disposição do profissional parte, sobretudo, 

de seu amor pelo magistério, de acordo com a perspectiva de Liz. O “eu quero, eu acredito, eu 

acho que vale à pena” soma-se à receptividade em relação aos alunos e à disponibilidade para 

buscar conhecimento, afinal conclui Liz, refletindo os processos de formação docente: “Você 

está pronto quando forma? Claro que não!”. 

 Esta ideia contempla a vivência de algumas das disposições do bom professor 

teorizadas por Nóvoa (2009), como a busca por conhecimento, o tato pedagógico e o 

compromisso social de sua prática, travado já no momento que, afetivamente, a professora 

nutre e conserva a crença no processo de ensino e aprendizagem. 
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 Sobre o seu desenvolvimento profissional, a professora encara, enfim, o processo 

como ininterrupto e dinâmico, surpreendido pela temporalidade, conhecida ao longo de uma 

carreira de mais de duas décadas, a interferir sobre sua identidade, dentro do que Nóvoa 

(1998) chamou “processo identitário”. Seu próximo desafio: o mestrado, quando Liz pretende 

dar suprimento a sua marcante curiosidade intelectual, um outro traço notado, apontado por 

Davis (1999) como característica criativa.  

 

 

6.1.4. Pensando Criativamente com Figuras  

 

 

 A aplicação do teste Pensando Criativamente com Figuras (Wechsler, 2004) deu-se em 

um encontro à parte, que respeitou o tempo limite estabelecido para cada etapa do teste. A 

professora demonstrou inibição diante da proposta, relatando não possuir habilidade para 

desenho, quando foi esclarecida de que o instrumento não exigia a mesma condição. Em 

seguida, prosseguiu de maneira tranquila, gerando as respostas abaixo analisadas.  

 Conforme recomendações presentes no manual de correção do teste, elaborado por 

Wechsler (2004), realizou-se, primeiro, uma avaliação da criatividade global do sujeito, 

medindo-se os indicadores “índice criativo figural 1 e 2”. Respectivamente, eles revelam a 

influência do pensamento na manifestação criativa, em uma perspectiva cognitiva, e a 

articulação entre pensamento e elementos afetivos na criatividade do sujeito. Para os mesmos 

ícones, a professora obteve o resultado padronizado de 77, seguido por 86.  

 Tal classificação situa o seu índice criativo figural I abaixo da média, enquanto o 

índice criativo figural 2 encontra-se em zona mediana. Isso significa que aspectos emocionais 

estão mais fortemente presentes na criatividade de Liz do que aspectos cognitivos. Analisados 

separadamente, os elementos criativos medidos no teste corroboram este achado. 

 As características criativas mais fortes da professora são de cunho afetivo, valendo 

citar a expressão da emoção e o movimento como traços de maior pontuação (percentis 99). A 

presença de emoção nas figuras traduz a tendência de Liz de orientar-se intuitivamente, 

atentando-se a sentimentos próprios, desenvolvendo maior sensibilidade afetiva e inspirando-

se em causas pelas quais nutre paixão.  

 A característica de movimento, por sua vez, indica praticidade e está associada à 

produtividade, em que é possível identificar, pois, o foco nos resultados. Liz tende a não 
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limitar-se a exposições teóricas, buscando alternativas dinâmicas de explorar os temas de seu 

interesse e alcançando, com isso, efetividade no processo de ensino, segundo avaliação de 

seus alunos. O gosto pela experimentação esteve presente muito cedo na vivência de aprendiz 

da professora, conhecido em experiências escolares, que podem ter despertado ou aguçado a 

mesma disposição. 

 Com pontuação também acima da média, destacam-se as características de perspectiva 

interna, uso de contexto e combinações, com os percentis 95, 87 e 96, respectivamente. O 

primeiro elemento reflete habilidades de empatia e de inteligência emocional que favorecem o 

relacionamento com as próprias emoções, interpessoal e também a mediação de conflitos. Sob 

este aspecto, foi possível notar entre pares e alunos a menção da mesma perspectiva, traduzida 

pela proximidade da professora com sua classe, reconhecida entre os entrevistados e 

demonstrada nas falas do sujeito.  

Na história de Liz, a capacidade de interpretar e elaborar as emoções próprias mostra-

se um dos grandes propulsores em favor da construção de uma prática acessível às 

necessidades dos alunos, em muitos momentos, confundidas com as necessidades particulares 

dela. Nesta perspectiva, indagou-se qual seria a origem deste atributo. Porém, não 

encontrando marcos que sinalizem o mesmo surgimento, concluiu-se ser recomendável que 

estudos futuros percorram o caminho inverso deste, aplicando, primeiro, instrumentos 

psicométricos, e, depois, explorando os resultados em contato de entrevista. 

 Por sua vez, o uso de contexto em sua produção denota a preocupação da professora 

com questões abrangentes que tocam seu meio, as quais lhe inspiram posições altruístas e de 

liderança, orientadas para o bem comum. Já a expressão de combinações em seus desenhos 

diz respeito à habilidade de fundir ideias aparentemente disjuntas, o que em alguns casos pode 

traduzir-se também em demonstrações bem-humoradas, característica apontada entre os 

alunos.  

 Por outro lado, Liz demonstrou ter aspectos da criatividade menos desenvolvidos, tais 

como elaboração, originalidade e extensão de limites. Quanto ao aspecto da elaboração, a 

praticidade de Liz pode lhe fazer considerar enfadonha a concentração sobre detalhes, 

culminando na finalização de uma produção criativa sem esforços sobre minúcias. As demais 

características parecem associadas a bloqueios de ordem pessoal ou social sobre a 

manifestação de atitudes criativas, uma vez demonstrando o sujeito dificuldades para 

questionar ou opor-se a padrões, valores e tradições. 
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 A análise dos resultados veio a corroborar dados obtidos nas etapas anteriores, 

estabelecendo um vínculo de informações importante para as interpretações tecidas. No 

entanto, como fragilidade deste estudo, notou-se comprometimento da segunda análise, a qual 

dialogou com elementos dados, sem a permissão de uma exploração focada em pontos 

específicos, em virtude de as entrevistas terem ocorrido primeiramente.  

Destaca-se, ainda, que a classificação geral da criatividade de Liz coloca-a em posição 

mediana, estando a medida de elementos cognitivos abaixo da média, o que gerou certo 

desconforto em relação às expectativas iniciais. Porém, à luz de Wechsler (2004), há de se 

considerar o intercâmbio destes achados com os outros dados, sendo também importante 

considerar os estágios de desenvolvimento criativo revistos na literatura, que grifam o 

exercício da criatividade em diferentes momentos e com diferentes motivações.  

Tratando, por fim, as informações que apresentaram uma articulação clara entre os 

dados obtidos por ambos os instrumentos de coleta, ressalta-se a presença de bloqueios, com 

indícios apresentados nas narrativas da professora que remontam, inclusive, ao período 

escolar, e a expressividade de características afetivas; pontos que marcadamente dinamizam a 

criatividade de Liz. 

 

 

6.2. A história de Baby 

 

 

6.2.1. O que falaram sobre Baby 

 

 

 A arte e a criatividade, em todos os tempos, estiveram fortemente associadas e, não 

obstante, na Escola João dos Santos, a pesquisadora conheceu a admiração de pares e alunos 

por uma professora de Educação Artística. De onde nasceu essa criatividade e em que medida 

ela se manifesta na prática docente? A questão que inaugura o interesse pela história de Baby 

é a mesma que a situa como um caso, em que as atribuições artísticas da professora são 

posicionadas à parte, em consideração aos elementos criativos que encenam sua prática. 

 Há muito o que falar sobre Baby antes de a conhecer. Seu produto é julgado criativo 

por quase a totalidade de pares abordados. O reconhecimento vem da comunicação pública de 

seu trabalho, seja pela materialização de sua criatividade em obras artísticas, seja pela 
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demonstração do processo criativo de seus alunos, cujos produtos são também expostos e 

positivamente avaliados no ambiente escolar. Ao que indicam os professores entrevistados, a 

diversidade de trabalhos exibidos revela o acesso a padrões inovadores de atitude. Baby é 

“eficiente”, afirma uma colega, motiva a turma a produzir, e a “produzir com qualidade”.   

 A professora leciona Educação Artística na escola. O elemento destaque de sua prática 

parece a própria arte gerada pela combinação inimaginável de materiais. Porém, é consenso 

entre os entrevistados que Baby constitui-se criativa também por outras razões, que tangem ao 

modo como compromete a sala de aula em sua proposta. A fala da professora D., da disciplina 

de matemática, bem revela essa dupla perspectiva: 

   

 

Eu consigo ver resultado em tudo o que é feito. O incrível é que a gente vê 

os meninos se interessarem em fazer. O trabalho dela é muito lindo, é 

manual. Mas ela dá aula teórica também para eles (…). Eu percebo o 

interesse deles, o valor, como eles valorizavam a arte. E ela cobra, ela 

consegue despertar muito o interesse deles. 
 

 

 Todos os entrevistados concordam que Baby é criativa nas estratégias que utiliza para 

despertar o interesse da turma, o que conota a concepção de que, para esses professores, uma 

aula criativa é aquela que consegue atrair a motivação do aluno para aprender. Uma 

entrevistada elenca também o amor pela profissão como uma das razões pela indicação de 

Baby. Nesse sentido, o prazer em lecionar estaria diretamente ligado à capacidade de envolver 

alunos na proposta pedagógica. 

 Entre as principais características de Baby apontadas pelos entrevistados, o senso 

estético foi o maior ponto de concordância; “coisa de artista”, define uma das professoras. E 

completa: “Tudo o que ela faz é diferente”. Outra professora, referindo-se à extensão de sua 

arte nos alunos, manifestas em bonitas obras, reconhece a organização como um importante 

elo entre seu projeto docente e o produto final. Assim, somente a conquista de disciplina entre 

os alunos poderia situar a turma em níveis de excelência, patamares que a colega Baby 

consegue alcançar, concorda.  

  As opiniões dos alunos vieram a corroborar as informações colhidas entre os pares. A 

maioria dos questionários em que a indicação por Baby esteve presente, trouxe considerações 

da aula criativa como aquela capaz de despertar o interesse do aluno, podendo-se, portanto, 

abstrair que a maioria dos respondentes concordam que Baby sustenta esta qualidade. 

Conforme aponta I.R, nono ano 3, além de a inovação em sala de aula promovida por Baby 
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ser convidativa, a própria professora transmite um interesse particular pela aprendizagem dos 

alunos, o que é assimilado positivamente pelos mesmos, inspirando-lhes a participação. 

 Entre o grupo de discussão organizado para colher informações a respeito das aulas de 

Baby, o aluno P.H., nono ano 4, conta à pesquisadora sobre o processo de adaptação de sua 

turma às aulas de artes. Segundo ele, parecia existir uma ideia inicial que associava a 

Educação Artística à desordem, quando Baby apresentou-lhes o conteúdo como interessante e 

sólido. Utilizando vídeos, apostando no diálogo e enriquecendo as leituras com explicações 

claras, a professora disseminou a ideia de que “Artes é matéria também”, como expressa P.H, 

“não é só desenhar, tem que levar a sério”. Assim como ocorreu a ele esse entendimento, o 

aluno acredita ter ocorrido em boa parte da turma, percebendo ao seu redor um novo 

compromisso com as aulas de Educação Artística.   

 A elaboração de aulas diferentes dos moldes conhecidos e a abertura para o diálogo 

são aspectos também apontados nos questionários, ilustrados pela fala de T.S. (nono ano 6): 

“Consigo ter ideias legais e diferentes, expor opiniões e fazer perguntas”. “A 'Baby' explica 

quantas vezes pedirmos”, afirma K. S. (nono ano 3), no grupo de discussões. Já o aluno P.H., 

por sua vez, completa, referindo-se ao comportamento de Baby com alunos “bagunceiros”: 

“ela sabe ser brava também”. Como concordam os colegas, a disciplina é uma exigência 

fundamental da professora. 

 Uma parcela pequena de questionários traz a indicação por Baby pautada em sua 

produção artística, deixando pendente a avaliação sobre suas aulas. A presença de 

brincadeiras e a realização de aulas em espaços alternativos foram aspectos também 

valorizados por alunos que indicaram Baby, porém, em menor escala que a inovação das aulas 

e a abertura para o diálogo.  

 No grupo de discussão, os alunos se divertem narrando episódios das aulas em que os 

mesmos foram levados a organizar apresentações artísticas sobre estilos musicais estudados; 

uma atividade lúdica que parece ter sido desenvolvida com seriedade pela turma, gerando até 

certa competitividade, avaliada como positiva pelos participantes para que atitudes mais 

inovadoras fossem adotadas. 

 Quando a pesquisadora indaga aos alunos se todos conseguiram (ou podem) ser 

criativos, P.H. e K.S. não convergem na opinião. A aluna K.S. defende a existência de dons, 

orientados apenas a uma parcela de pessoas, enquanto P.H. aposta no esforço e envolvimento 

para uma produção criativa: “por exemplo, eu não canto bem, mas fiz uma apresentação 

criativa”, referindo-se ao episódio anteriormente comentado.  
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 Enfim, os entrevistados são questionados se o conteúdo da disciplina favorece a 

indicação de Baby. A aluna K.S acredita que sim, citando o divertimento vivido na elaboração 

de cada trabalho artístico; manual, teatral ou ligado à música. P.H. concorda sobre o prazer 

envolvido, porém destaca que, embora a professora desenvolva aulas “completamente 

diferentes das demais”, o conteúdo em si não é o fator preponderante. “Estudamos história, 

fazemos provas”, revela P.H, alegando que professores de outras disciplinas poderiam 

também utilizar de recursos semelhantes. 

 O mesmo aluno acrescenta que a estrutura de suas aulas culmina em uma melhor 

aprendizagem, fator apontado pela maioria dos colegas respondentes. Em suma, esta 

considerável repercussão parece associada aos elementos criativos anteriormente 

mencionados, como a inovação metodológica e o espaço para o diálogo. 

 Nesse sentido, tem-se que, em geral, os colaboradores alunos reconhecem as aulas de 

Baby criativas, em virtude de razões que parecem encontrar ressonância nas justificativas de 

pares, de modo que a imagem da professora constituída no processo de seleção despertou o 

interesse desta pesquisa para conhecer a história formativa deste sujeito.  

  

 

6.2.2. Apresentação  

 

 

 

 Nascida em uma pequena comunidade rural próxima a São João del Rei, denominada 

curiosamente de “Cala Boca”, Baby seguiu caminhos diferentes do que sugere o nome do 

lugar, movendo-se em uma inquietude constante sobre a qual construiu sua história. Baby tem 

voz. Expira arte nas palavras e vigor nas posições que assume, e por isso destaca-se no 

ambiente profissional e doméstico, recebendo neste último espaço o apelido carinhoso que a 

nomeou nesta pesquisa. 

 Primogênita entre seis irmãos, Baby experimentou à sua época costumes que os 

irmãos mais novos não vieram a conhecer, em virtude das mudanças que o tempo traz. Destes, 

a professora lembra com saudosismo dos carros de boi que a guiavam de volta ao sítio nos 

fins de semana, quando muito pequena morava com os pais na cidade para estudar. “A festa 

maior era quando eu ia de carro de boi, por causa do canto do carro”. No momento em que o 

pai adquiriu um automóvel, a rotina tornou-se mais prática – e menos “poética”, conta Baby. 

 As atividades realizadas no sítio são lembradas com carinho. Sua mãe representou-lhe 

uma mulher “prendada” e carinhosa, que incluía nas obrigações diárias dos filhos afazeres 
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artísticos, ensinando técnicas e inspirando-lhes originalidade nas elaborações. As maiores 

habilidades da mãe eram para o crochê, tricô e bordado. Diariamente, os filhos colocavam em 

prática o aprendizado, antes mesmo da tarefa escolar, que era também acompanhada. 

 

 

Um dia, cortando quiabo, vi que se eu tirasse a sementinha de dentro dele, 

tinha uma florzinha. Achei interessante aquilo... aí experimentei usar uma 

tinta de carimbo no quiabo e carimbava o formato de uma florzinha. Naquela 

florzinha, eu comecei a criar e pintar os raminhos; dos raminhos, comecei a 

pintar as fraldas dos nenéns la de casa.  
 

 

 “Eu via uma coisa, já queria fazer diferente. Já queria formar, incrementar mais”. A 

própria prática de pintura foi uma adaptação de Baby, admitindo não ter sido uma influência 

da mãe. Mais tarde, em sua formação, ela viria a aprimorar este talento, porém, de antemão, 

ele nasceu em sua experiência diária na cozinha, como uma opção alternativa em relação ao 

bordado, por exemplo. Eram tantos estímulos a despertarem-lhe a curiosidade, que em sua 

adolescência, o pai brincava que a habilidade culinária de Baby era duvidosa, sendo afetada 

pela dispersão da filha em favor da leitura ou da imaginação de uma nova combinação de 

fatores. O resultado era quase sempre o prato do dia queimado. 

 Baby tinha gosto pela leitura. Mas como muitas crianças de seu contexto, não tinha 

acesso a tantos livros. Atraíam-lhe qualquer material escrito, mesmo os convites de leilão que 

constantemente chegavam até seu sítio. Segundo a mesma, não veio a desenvolver habilidade 

para a escrita, porém, mais tarde, viu fortalecido o hábito de ler, o qual ainda conserva. 

 Desse hábito, parece derivar a riqueza cultural de suas aulas, combinadas com 

estratégias de abordagem inovadoras, como poderá ser notado mais adiante. Em parte, esta 

qualidade encontra base na estrutura familiar. Embora sua mãe tenha sido uma mulher sem 

estudos, compunha uma família de posses, em um círculo social influente, inclusive com a 

amizade de políticos. A escola não fora frequentada por seus antecedentes, mas em 

contrapartida, o avô contratou uma “senhora”, quem transmitia técnicas de tricô, crochê e 

bordado. Os irmãos homens aprenderam a tocar instrumentos como acordeon e as mulheres 

realizavam também aulas de dança. Baby narra as habilidades dos familiares com emoção e 

admiração. 
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 “Então eu acho que o meu dom vem mais do lado da minha mãe. Elas tinham que ter 

aula disso, por isso aprendiam”. A aprendizagem é trazida na fala da professora, o que a faz 

aludir uma origem para sua arte: 

 

 

Minha mãe sempre foi a minha melhor professora, embora tenha chegado 

uma época em que ela falou comigo: 'eu não sei nada perto de você'. Eu 

disse: 'mãe, tudo o que eu aprendi na vida foi com você'. Eu sou ela, até 

fisicamente. Embora tenha sido sempre tão simples... o que eu sei de arte, 

veio dela. 
 

 

 A mãe inspirou-lhe sempre a perfeição, conta Baby, desde a orientação transmitida na 

atividade artística diária dos filhos: “Quando você terminar esta parte, se estiver correto, você 

pode brincar, você pode estudar, se não estiver correto, vou desmanchar e você vai fazer tudo 

de novo”. Tecnicamente, ela assegurava o desenvolvimento dos filhos nas tarefas. Uma 

mulher exigente, mas que não utilizava tanto a palavra “não”, segundo as lembranças da filha. 

Era aberta às manifestações originais. No campo das relações, buscava avaliar possibilidades 

e atuava como mediadora entre as crianças e o marido, quando o mesmo trazia alguma 

negação. 

 Em consequência, como interpreta Baby, foi sempre uma “aluna 10”, alcançando um 

bom aproveitamento em todas as disciplinas. Na escola, cita apenas uma professora marcante, 

que veio a conhecer no curso Normal. Curiosamente (ou não), ela lecionava Educação 

Artística. Atraiu a admiração de Baby pela natureza de sua prática: “ela sempre levava coisas 

diferentes, eu levava aquilo para casa e ficava doida para fazer alguma coisa diferente”. Nesse 

sentido, o desafio que as atividades despertavam em Baby, traduzido pela motivação em 

produzir com originalidade, parece associado tanto ao estilo das aulas quanto aos seus 

interesses particulares. 

 A experiência com esta professora de Artes somou-lhe uma descoberta fundamental. 

Baby surpreendeu-se com a possibilidade de ensinar um conteúdo artístico. E questiona hoje o 

prejuízo de ter vivenciado este contato tão tardiamente, defendendo a presença da disciplina já 

nos primeiros anos escolares. A docência sempre esteve em seus planos, mas lecionar 

Educação Artística era uma novidade naquele momento, a ser desenvolvida posteriormente. 

 Em um único episódio, Baby pensou seguir outra carreira, a exemplo das primas, que 

trabalhavam em uma fábrica de São João del Rei. Buscava ser produtiva e ter acesso a frutos 
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mais imediatos de seu trabalho. Porém, sua mãe foi incansável em transmitir à filha a 

importância dos estudos: “seu trabalho é estudar. Não podemos pagá-los para isso, mas damos 

a vocês tudo o que precisam. Então vocês estão ganhando por este trabalho”.  

 O apoio familiar destoava da realidade de sua época, segundo o relato de Baby. 

Continuar os estudos após o Científico ou Normal era um caminho incentivado por poucos. 

“Lá em casa era diferente. A gente sempre ouvia 'eu acho que deve continuar'”, a 

contrapartida foi a de que as despesas passassem a ser assumidas pelos filhos, motivo que 

levou Baby a lecionar logo após a conclusão do curso Normal. Ela experimentou primeiro o 

caminho da arte de ensinar, por que percorrem todos os professores envolvidos na atividade 

escolhida, acolhendo uma turma do primário. 

 A Educação Artística veio anos mais tarde. Baby chegou ao curso superior fascinada 

pelo conteúdo artístico, mas atraída pela ideia de aprimorar sua arte própria, pois lecionar no 

segundo grau, condição atrelada à carreira que escolhia, parecia-lhe uma possibilidade 

distante. Tudo mudou no caminho de sua formação. Deste ponto em diante, ela iria 

especializar-se cada vez mais na área e assumi-la como disciplina nas escolas por onde 

estivesse. 

 E foi a arte que, em grande medida, contribuiu para o aprimoramento performático da 

professora, como demonstra a mesma. Dizendo-se tímida, Baby considera ter vencido sua 

inibição em sala de aula, espaço em que se encontra e emancipa. No relato abaixo, cita a 

importância das aulas de Artes Cênicas para o seu desenvolvimento em sala de aula, 

revelando também a dimensão artística de sua prática: 

 

 

Parece que quando chego lá, sou outra 'Baby'. Se precisar dançar, eu danço. 

Se precisar cantar, eu canto. Tudo o que eu precisar fazer, eu faço. Agora não 

me peça para fazer isso em uma reunião de professores. Sou outra 'Baby' lá. 

Não gosto de falar, não gosto que me façam perguntas, eu acho que na hora 

posso me embaraçar. Agora, em uma sala de aula não. Aprendi muito quando 

fiz Educação Artística, porque tinha Artes Cênicas. 
 

 

 Baby conserva arte em sua história, compartilhada àquele que considera o maior valor 

recebido dos pais: “esse 'fazer a gente enfrentar' (…). Quando eu entro em alguma coisa, eu 

entro igual à minha mãe, eu entro de cabeça”. Sob essa referência, parecem ter se edificado as 

formas de ensino em que Baby aposta para conquistar a aprendizagem de seus alunos, desde 

os primeiros contatos com a docência, ainda na infância. É o que parece. No início da 
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adolescência, a professora mantinha uma pequena turma de aprendizes sob seus cuidados, 

entre primos e outras crianças, confiados a ela para que os auxiliasse nas tarefas escolares, e 

sobre quem Baby enxergava progresso ao longo das aulas. 

 A menina cresceu, casou-se, tornou-se professora e mãe de três filhos. Busca 

reproduzir experiências prazerosas de sua vida na educação de seus alunos e assim também o 

fez na infância dos filhos, quando adquiriu um sítio e trouxe a poesia do carro de boi para as 

atividades do lugar, que ela mesma preferencialmente realizava na companhia dos seus. 

Aposentou-se e ainda assim não quis abdicar-se da vida escolar. Por todo o prazer que resiste 

ao abandono de sua classe. Recentemente de volta a São João del Rei, já que por muitos anos 

esteve no Estado de São Paulo em companhia do marido e filhos, realizou um sonho antigo ao 

ingressar na Escola Estadual João dos Santos, a qual considera a melhor escola da cidade. 

 Ao todo, três entrevistas, com duração média de uma hora, foram conduzidas para 

conhecer a história de Baby. Em um desses encontros, ela revelou sua perspectiva atual, qual 

seja a de permanecer inovando a prática profissional e aprimorando o processo próprio de 

aprendizagem, em desenvolvimento na tarefa docente e nas atividades que se propõe 

constantemente. Neste ano, por exemplo, a professora desafiou-se a aprender inglês e a tocar 

violino: “O artista não tem sexo”, o artista não tem idade. A professora até se recusa a somar 

quantos anos esteve em sala de aula. Neste ciclo, Baby dinamiza sua história e a de seu meio.  

 

6.2.3. Histórias de formação e prática profissional 

 

 

 “Acho lindo o desafio partido do aluno”. Baby até pensou em chegar à Direção da 

escola. Mas a possibilidade pareceu avessa a seu estilo: “Eu sou sala de aula, entende? Eu 

gosto da luta do dia a dia (…). Não sei se é porque o conteúdo mexe muito comigo, pode ter 

mil pessoas assistindo, eu nem vejo”.  

 Existe uma clara atração de Baby pelo desafio de ler os interesses dos alunos e trilhar 

um caminho de acesso aos mesmos:  

 

 

Antes de colocar um assunto, você vê o que realmente o aluno entende 

daquilo que você vai ensinar. Por aí você já nota como eles estão. Você fala 

de um material, por exemplo, ele já aponta outro que pode substituir. Então 

você vê que o aluno se interessou por aquilo. Quando você nota que todos 

estão dando as suas opiniões, buscando coisas que eles já viram, querendo 
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trazer alguma coisa de casa que tem a ver com aquilo que você está falando, 

você vê que mexeu com todo mundo, aí é o momento adequado de 

aprofundar o conteúdo. 
 

 

 Para a professora, o maior desafio em lecionar reside na conquista do aluno, o que 

significa que é o mesmo quem sinaliza as estratégias docentes capazes de atingir sua estrutura. 

O professor é o sujeito que precisa movimentar-se para este encontro, preservando sua 

motivação e explorando o território surpreendente de sua sala de aula. Afinal, lembra Baby: 

“as aulas do ano passado nunca servem para a nova turma. Precisamos criar em cima da 

bagagem que a turma traz”.  

 Baby acredita que o estímulo à manifestação original provoca respostas criativas, e 

neste sentido, a professora avalia suas aulas como facilitadoras deste processo. “Eu jogo 

minha criatividade em busca da criatividade deles. Digo: criei tal coisa, quem é capaz de 

modificar, de construir algo diferente? Aí eles começam a trabalhar e a mostrar o que podem. 

E a criatividade deles é fora do comum”. 

 Para a elaboração de trabalhos artísticos, por exemplo, a professora aposta na 

apresentação de uma amostra do que ela mesma produziu, seguida da orientação para que a 

obra não seja plagiada em nenhum de seus aspectos. Os alunos são instigados a elaborarem 

novas combinações e a introduzirem novos elementos para uma avaliação positiva do produto 

final. Assim como entende Torrance (1976), Baby ressalta que quanto maior a apresentação 

de estímulos, maiores as possibilidades de uma construção criativa, e é sob a mesma 

perspectiva que utiliza de modelos em sua metodologia. 

 De onde advém esta ciência de Baby? - emerge a questão. Buscando indícios em sua 

história formativa, encontram-se experiências familiares de incentivo e aceitação da produção 

criativa. Segundo a professora, o modo de sua mãe motivá-la com as tarefas artísticas era 

taxando-as como obrigatórias. Mas ela cobrava com ternura e valorizava bordados originais, 

recebendo, inclusive, positivamente a iniciativa da filha com a pintura.  

 Baby, no entanto, conheceu uma experiência de contraste no Curso Normal, momento 

em que experimentou contato com a docência e foi desafiada a desenvolver um enfrentamento 

corajoso. As aulas de Didática indicavam uma direção diferente da que Baby acreditava. Isso 

significa que o seu planejamento nem sempre era aceito.  “Não, vamos mudar”. “Desse jeito 

você não vai dominar os meninos”. “Você não vai dar conta”. Frases como essas expressavam 

a avaliação de sua professora sobre suas propostas. Baby insistiu. E em uma das vezes, a 
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mestre aprovou seu plano, com a condição de assistir ao seu desempenho, tirando prova de 

sua capacidade em uma aula que propunha ensinar sujeito e predicado com tesouras e papéis. 

 

 

Fiquei nervosa. Quando eu fiquei em pé para iniciar a aula, eu senti que não 

iria conseguir, que minhas pernas iriam tremer. Eu senti a minha voz trêmula. 

No fim, dei a aula tão bem que nem eu acreditei. Naquele dia eu vi que podia. 
 

 

 Como elucida Baby, ela mesma não acreditou que pudesse realizar uma performance 

formidável de frente para o desafio de provocar, de maneira ousada, a aprendizagem de sua 

turma. Mas abriu-se à experimentação, movida pelo inconformismo que lhe é característico. 

Este, segundo Ivcevic e Mayer (2007) e Wechsler (1993), constitui um traço da criatividade, 

que mantém o sujeito sintonizado com seu projeto criativo. Porém, o mesmo esforço pode 

sucumbir, diante de questionamentos e críticas, em sujeitos que conheceram fortes barreiras à 

sua criatividade (Torrance, 1976). 

 Talvez tivesse a família de Baby colaborado para a criação de um autoconceito 

positivo (Silva, 1994), que naquele momento se fortalecia diante do reconhecimento da turma 

e de sua tutora, prosperando o planejamento criativo de suas aulas. Ou ainda, talvez Baby 

estivesse munida de ferramentas psicológicas, inatas ou adquiridas, que lhe inspirasse 

coragem. Afinal, esta foi necessária para negar a influência de um contexto de formação 

considerado pouco flexível pela professora.   

 

 

A formação tem um padrão e você deve segui-lo. Quando você formava para 

professor, no meu tempo, era assim. Te perguntavam: 'Você não aprendeu 

assim?'.  
 

 

 Falas do gênero atualizam-se em sua prática profissional, revela Baby: 

 

 

_ Por que você não seguiu isso?_ Porque eu não quero seguir isso. Fui bem? 

Você achou que eu coloquei o que pretendia? 

    _ Sim, mas por que 'sair fora' se tem aqui? 
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 O tamanho do desafio e sua marcante pontualidade não desanimaram Baby de dar 

continuidade à formação, que se prolongou a uma especialização em Artes Plásticas, anos 

mais tarde, até chegar àquela que considerou sua melhor experiência formativa: a pós-

graduação em Folclore. Não bastasse o tema lhe trazer encantamento, a professora apreciou 

também a dinâmica do curso, esclarecendo: “Gostei de tudo. Tanto da didática quanto da 

criação”. Sobre o último aspecto, Baby não esconde o deleite da produção artística, há anos 

conhecido e ainda inesgotável.  

 No que toca a didática, o maior relevo é atribuído à qualidade na transmissão de 

conhecimentos. Afinal, houve, no passado de Baby, contato com grandes artistas no papel 

docente, mas que não efetivamente assumiram a arte de ensinar, estando restritos a 

habilidades específicas do domínio que não se traduziam em teorias e técnicas. Como critica 

anteriormente, Baby não pretendeu um cerco de padrões definidos, mas assume a necessidade 

de uma base informativa para a edição de uma identidade profissional.  

 Em seu caso particular, a experiência moveu-lhe a uma posição autodidata. Contudo, 

sua busca permanente por conhecimento encontrou orientações mais seguras na pós-

graduação em Folclore, além de aprofundamento e precisão, engrenando um processo de 

enriquecimento profissional, em que o desenvolvimento criativo possivelmente encontra 

âncora. Cabe lembrar que o valor atribuído por Baby ao conhecimento assemelha-se à 

concepção de Lubart (2007), quando este aspecto é apontado como um dos requisitos para a 

manifestação da criatividade, ao subsidiar a construção de relações criativas e fundamentadas 

entre os elementos, seja no âmbito da teoria, seja no que se refere à prática. 

 Segundo Baby, a efetividade em corresponder aos interesses dos alunos coincidiu com 

uma postura criativa por parte de alguns mestres do mesmo curso, que interpretaram e deram 

carga ao desafio sobrevindo do aprendiz, fazendo jus ao que a professora sugere como uma 

certa dimensão artística envolvida na profissão docente, imbuída na mediação entre o plano 

de conteúdo e a realidade. Sua ideia faz lembrar a concepção de Nóvoa (2004), quando o 

autor soma a função artista do professor à função de cientista.  

 Outras profissões são também consideradas por Baby em sua relação com a arte, ora 

tratadas em paralelo a um conjunto de habilidades artísticas acessíveis a todo sujeito, ora 

tratadas em sintonia com as mesmas, como um componente que vivifica o exercício 

profissional: 
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Todo mundo tem uma habilidade artística. Não adianta dizer que não tem, se 

você nunca pegou nada para fazer (…). Pode ser um pintor, pode ser um 

músico, um dançarino. Às vezes ele sente vergonha: 'sou médico, mas gosto 

tanto de dançar. Mas não, sou médico'. Então ele vai camuflar essa beleza 

que carrega.  
 

(…) Se você gostou daquilo, eu sempre falo: 'artista não tem sexo'. 

Cozinheiro é coisa de mulher? Arquiteto? Engenheiro? Tudo coisa de artista. 
 

 

 Baby desperta a questão: criatividade e arte são íntimas? O sujeito criativo é também 

um artista? Assim parece conceber a professora, quando revela crer na criatividade de todos 

os seus alunos, na medida em que cada um pode vir a desenvolver uma habilidade artística 

específica. Porém, embora refira-se a esta capacidade como um dom, esclarece: “a arte nasce 

da dedicação”, confiando em seu trabalho de transmissão.  

 A fala de Baby sobre a criatividade encontra-se fortemente atrelada ao ensino de 

Artes, que é sua bagagem e perícia. Desse modo, as narrativas abaixo situam tanto o 

desenvolvimento criativo quanto as aulas de Artes como artifícios que transformam os modos 

de o aluno se posicionar em seu processo de aprendizagem. Seria a arte responsável por esta 

mudança de postura, o processo criativo, ou ainda, a união desses aspectos, traduzida na arte 

criativa?  

 

 

Todo mundo que começa a desenvolver uma parte criativa leva também isso 

para outras disciplinas. Sem perceber, ele muda. Leva essa matéria para 

outros trabalhos, que requerem mais concentração ou menos concentração, 

mais pesquisa ou menos pesquisa. Há uma mudança de postura. 

 

Gostaria de lecionar para o sexto ano, iniciar a criatividade ali, a mudança de 

postura. 
 

  

 Baby parece sustentar o que Ivcevic e Mayer (2007) definiram criatividade artística, 

ou seja, a criação orientada a um domínio específico, o de Artes. É certo que sua disposição 

para criar é transcendida para a atividade docente e também traduzida em sua curiosidade para 

com outros domínios. Porém, é possível considerar que a atenção de Baby pode focar sobre os 

principais interesses que movimentam suas escolhas, e nesta perspectiva, a junção entre 

criatividade e arte, que tão bem lhe dá sentido, reafirma-se no olhar sobre o outro, buscando 

nele também um casamento possível.  
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 Afinal, é pela arte que Baby busca expressar-se, e neste processo, tocar os alunos para 

a aprendizagem. Em sala de aula, a professora é capaz de cantar, mesmo admitindo não ser 

uma habilidade, pintar e dar a outros conteúdos um toque artístico, quando pratica a 

interdisciplinaridade. Ao elaborar uma aula sobre Chiquinha Gonzaga, por exemplo, percebeu 

pontes com a Língua Portuguesa, Inglesa e com a disciplina de História, citando metodologias 

diferenciadas, em que a arte encontra espaço para a expressão. 

 Sobre este aspecto a escola assume um papel de incentivo à interação das disciplinas, 

segundo Baby. Além disso, a disponibilidade de materiais e recursos tecnológicos, a tentativa 

de enriquecimento do acervo da biblioteca, o apoio da direção são condições que favorecem a 

fomentação de um ambiente de estímulo ao trabalho do professor. Importa ressaltar que Baby 

revela não somente aspectos materiais, citados por Wechsler (1993), mas menciona também a 

postura valorativa que assume o corpo de gestão, ao administrar recursos para esta finalidade 

e reconhecer manifestações que envolvem participação de alunos e a comunicação de 

diferentes disciplinas. 

  Este olhar vem de um sujeito crítico e experiente, tal como mostrou-se Baby, com um 

nível de exigência apurado, que parte de si para sua própria conduta e de si para o ambiente 

que circunda sua prática. Em seu exercício, revela-se na seriedade com que guia os aspectos 

objetivos de uma matéria que propõe leveza. 

 

 

Quando se ouve 'professora de arte', todo mundo já pensa: confusão na 

escola. Mas eu busco desenvolver uma cultura diferente, eu tenho uma 

postura aqui (…). Eu sempre comparo uma sala de aula como uma orquestra, 

dizendo que os músicos são os artistas mais disciplinados que podem existir. 

Então já começo comparando-os com artistas, para que entendam que o 

artista está em cada um. 
 

 

 Baby considera-se uma boa professora e também uma professora criativa. Para ela, vê-

se um professor como bom “quando sua classe é ótima”. Aqui, é atribuída responsabilidade ao 

professor pelo envolvimento e disciplina da turma. Do mesmo modo, Baby entende que a 

criatividade docente contribui para o envolvimento do aluno e o desenvolvimento de seu 

processo criativo: “Eu acho que por ser muito criativa passo esse lado para eles”. 

Considerando tais concepções, entende-se que, na experiência do sujeito em questão, um bom 

professor é também um professor criativo. 
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 Chegando às disposições elencadas por Nóvoa (2009), é possível identificar em Baby 

a disposição primária do conhecimento, que subsidia o arranjo criativo entre teoria e método. 

Igualmente, a professora refere-se a uma cultura profissional favorável, que tende a influir 

positivamente sobre o exercício criativo, bem como oportuniza espaços de troca, tangendo a 

uma outra disposição encontrada em Nóvoa (2009), a do trabalho em equipe, manifesto na 

prática interdisciplinar da Escola João dos Santos.   

 Por fim, cabe destacar que Baby conserva também a disposição “tato pedagógico” 

quando concentra-se na identificação e no alcance de interesses dos alunos. Retornando a uma 

importante fala da professora, que situa o ponto de partida do ensino-aprendizagem no aluno, 

é possível notar a preocupação de Baby com a função relacional que inaugura um projeto 

docente criativo. Este momento de conquista tende a atrair maior envolvimento e participação 

dos alunos, uma condição associada ao desenvolvimento da criatividade. 

 Sobre sua criatividade própria, o contato com Baby revelou traços de curiosidade 

intelectual e inconformismo na base de elaboração de suas aulas, somados a um grande 

envolvimento com o objeto de seu interesse, a docência e a arte.  Características de 

automotivação, coragem e autoconceito positivo aparecem associadas à presença de ideias 

enriquecidas e elaboradas, que culminam em um trabalho reconhecido pelo meio escolar em 

que inserem seus esforços criativos. 

 

 

6.2.4. Pensando Criativamente com Figuras 

 

 

 As respostas de Baby ao Teste Pensando Criativamente com Figuras (Wechsler, 

2004), por sua vez, revelaram os resultados padronizados de 85 e 99, respectivamente, para os 

índices de criatividade figural 1 e 2, situando a criatividade global da professora em zona 

mediana. Neste sentido, aspectos cognitivos e afetivos apresentam influências semelhantes 

sobre a criatividade de Baby, com alguma prevalência da emoção. 

 Alinhado a isso, como características mais fortes, foram indicados elementos afetivos, 

tais como movimento, expressão da emoção e fantasia, cujos resultados alcançaram o 

percentil de 99, classificação denominada superior. A expressão de movimento acusa em 

Baby uma forte disposição para colocar em prática seus sonhos, haja vista o dinamismo 

presente nesta característica, o qual em grande parte vem atrelado à alta produção, qualidade 
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de sua prática docente identificada por pares e revelada em suas iniciativas. Sobre este 

aspecto, é possível supor que o incentivo ao estudo e a delegação de tarefas diárias, com 

instrução e com intermédio da afetividade, parecem ter contribuído para o desenvolvimento 

deste aspecto. 

 Por sua vez, a emoção presente na criatividade da professora traduz o envolvimento 

afetivo com causas de seu interesse e a propensão a reações intuitivas. Isso significa que 

sentimentos internos são identificados e expressos em sua obra, apontando uma sensibilidade 

emocional que favorece as trocas com o meio. A nítida paixão pela arte parece possibilitar a 

Baby romper fronteiras para além de sua manifestação artística, em direção à atividade 

docente que conjuga os saberes de seu interesse. 

 O uso da fantasia, outra característica marcante, revela menos presença de barreiras, 

neste caso, perceptuais, o que permite o contato com ideias de natureza incomum e irracional, 

as quais nutrem sonhos e projetos futuristas que muitas vezes fazem deste sujeito um 

visionário. Igualmente, Baby apresenta mais um traço que revela a superação de barreiras, 

qual seja, a originalidade (percentil 75), ou poder de questionamento e inconformismo em 

relação a padrões vigentes e julgamentos alheios, o que, geralmente, associa-se à curiosidade 

e à motivação para a aprendizagem, um aspecto notório em Baby. 

 Vale ressaltar que o sujeito conheceu um ambiente familiar acolhedor e que valorizou 

a manifestação original, favorecendo o desenvolvimento de um auto-conceito positivo, que 

deu a Baby a disposição para enfrentar ambigüidades e negativas na posteridade. Como 

destaca Wechsler (2004), a combinação de características de originalidade e de movimento 

encontra forte associação com a inovação. 

 Em seguida, fluência, perspectiva interna e uso de títulos expressivos aparecem 

também em desenvolvimento notável, percentis 86, 84 e 84, seguidamente, estando o primeiro 

aspecto remetido à facilidade de Baby em reunir um conjunto expressivo de soluções para um 

problema, motivada provavelmente por sua curiosidade e desejo de aprender, momento em 

que sua originalidade ganha extensão. A perspectiva interna identificada tange à habilidade de 

empatia e de percepção das próprias emoções e, por fim, o uso de títulos expressivos mostra 

sua capacidade de exprimir-se criativamente por palavras, podendo também esta ser associada 

ao humor. 

 Chegando aos aspectos menos expressivos no sujeito Baby, encontram-se a 

flexibilidade e o uso de combinações, ambos com percentil 0. Quer dizer que o alto padrão de 

exigência à sua volta pode danificar suas relações pessoais e impedir a visão de outros 
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possíveis ângulos de uma circunstância. Já a dificuldade em combinar conceitos e de síntese, 

um aspecto que não ficou evidenciado no contato com Baby, tende a manifestar-se em pouca 

praticidade, o que se opõe à qualidade de movimento, que alcançou nível superior. 

 As características evidenciadas no Teste de Torrance apresentam algumas 

congruências com o que sugeriu o contato com a professora, pares e alunos, e por isso 

contribuem para este estudo ao validarem percepções que permeiam o entendimento científico 

sobre o desenvolvimento da criatividade. As divergências, porém, sugerem a necessidade de 

aprofundamento das questões específicas, ainda entendendo-se que o conjunto de dados 

colhidos possibilita a análise dos casos estudados e sinaliza contribuições confiáveis para as 

áreas de conhecimento em pauta. 
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7. REFLEXÕES FINAIS 

 

 

Estudar a criatividade humana é, sobretudo, enfrentar o desafio de uma reconstrução 

conceitual que, como tal, encontra resistências, especialmente atreladas aos bloqueios 

perceptivos e culturais que os hábitos e as experiências sociais cultivaram por tanto tempo. 

Tratá-la sob a perspectiva da formação de professores, ainda, insere uma preocupação 

contemporânea que toca as lacunas e potenciais da educação para o desenvolvimento pessoal 

e profissional do sujeito, haja vista sua extensão enquanto processo socializador. 

Nessa vertente, buscou-se construir um olhar que excedesse a prática docente em 

direção às suas reminiscências, origens e significados. O professor tem uma história. 

Igualmente, sua criatividade própria encontra marcos temporais, sociais e culturais. Destes, a 

experiência escolar constituiu um foco de interesse, mostrando-se, nas narrativas, fortemente 

permeada pela família, cultura, sociedade, estilos e aspectos da personalidade. Confrontou-se, 

pois, com a complexidade do fenômeno criativo indicada pela literatura, o que ora gerou o 

conflito da ausência de respostas, ora colaborou para o fortalecimento da crença no ser 

humano como o grande transformador das relações vigentes. 

Encontraram-se sujeitos pelos quais a escola – tal qual experienciada e significada por 

eles – fez pouco. Mas a família ou o aporte da personalidade inspiraram maneiras originais e 

adaptadas de sobrevivência, em que as experiências escolares positivas ocuparam o lugar da 

memória, travando um conflito saudável com os bloqueios vividos no mesmo cenário. Nesse 

sentido, os elementos criativos que tornam bem sucedidas as práticas de Liz e Baby, assim 

avaliadas por alunos e pares, parecem explicar-se mais por arranjos pessoais do conjunto de 

experiências de vida, formação e prática, do que por protagonismo da escola em que 

estiveram inseridas. 

Este achado traduz uma problemática que merece mais estudos. Não pode a escola 

abdicar-se do papel de desenvolvimento da criatividade e ser conivente com a seleção 

“natural” de perfis criativos no mercado de trabalho ou com a negação de qualidade de vida a 

sujeitos que não encontraram na família ou em outro contexto condições favoráveis à sua 

saúde mental e produtividade. É importante ressaltar que a referência à saúde mental, neste 

momento, envolve uma proposta divergente do processo de higienização tal qual ocorreu ao 

leãozinho “Rugidor” (pág. 8), suportando, aqui, um conceito que é aberto à diversidade 



104 

 

 

 

humana e à manifestação de suas diferenças. Será que as escolas estão aptas para esta 

mudança conceitual? 

Negligenciar as necessidades individuais dos alunos, e até humanas, pois assim 

Torrance (1987) situa a criatividade, é deixar o sujeito à própria sorte. Sorte de nascer em uma 

família que aceite e incentive suas qualidades criativas. Sorte de encontrar em sua trajetória 

escolar algum mentor que reforce valores diferentes dos socialmente cultivados e que seja 

suficientemente expressivo para assumir frente à concorrência social e midiática. O que há de 

compromisso social nesta escolha? 

Quando as instituições não assumem os compromissos sociais que lhe são exigíveis, a 

ciência o busca. Desse modo, tornou-se imprescindível trazer à discussão o papel da escola. E, 

pois, pensando naqueles que dão vida à instituição, considera-se a necessidade de uma 

formação de professores mais comprometida com a emancipação do aluno, processo que 

abraça o desenvolvimento da criatividade, visando como produto final, a transformação social 

em favor da qualidade de vida, da humanização das relações e, consequentemente, da 

coletividade. 

No intuito de colaborar para a mesma transformação, e em sintonia com os objetivos 

propostos anteriormente, chegou-se a alguns pontos, discutidos à luz da literatura investigada 

e dos dados colhidos. As interpretações categorizadas abaixo não pretendem esgotar o assunto 

sobre esses achados, mas inspirar o desenvolvimento de novas pesquisas que aprofundem o 

entendimento da criatividade na formação de professores: 

 a) Os cursos de formação de professores estão carentes de prática. Esta realidade 

esteve denunciada nos dois casos investigados, e parece persistir nos modelos de formação 

atuais, segundo a literatura consultada. Entende-se que, sem o exercício da prática, ainda mais 

distante encontra-se a reflexão sobre a prática, condição apontada como imprescindível para o 

desenvolvimento profissional, de acordo com Charlot (2005). Desse modo, a avaliação de 

casos durante a formação esteve limitada de elementos objetivos e reais, sem que o professor 

pudesse gozar de ensaios, mas tendo de enfrentar forçosamente o contexto de improvisos que 

caracteriza uma sala de aula no início de sua carreira. Os sujeitos investigados não tiveram 

oportunizados, em seus cursos de graduação, espaços de troca, ou vivenciaram a proposta de 

estudos aprofundados de casos escolares, sustentada por Nóvoa (1999, 2004, 2007), o que 

poderia ter minimizado sua tensão no início de carreira e trazido à tona temáticas além do 

conhecimento técnico, entre elas a criatividade.  
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b) Professores criativos revelam a presença de mentores em sua história. Um mentor, 

conforme Wechsler (1993, citado por Torrance, 1894), orienta o aprendiz segundo uma 

relação de confiança, respeito e carinho. Na mesma obra, a autora reúne achados de diversas 

pesquisas da área, indicando o encontro de sujeitos criativos com mentores em algum 

momento de suas trajetórias. Este papel pode bem ser reconhecido no professor, como parece 

ter ocorrido a Liz, que reproduz e atualiza práticas de mestres com quem lembra ter vivido 

uma relação pautada nos mesmos valores. Ambos os casos estudados situam, ainda, a figura 

materna na mesma função, exemplificando um modelo de aconselhamento exigente e, ao 

mesmo tempo, dócil. Liz e Baby, de acordo com a avaliação de alunos, podem constituir-se 

mentoras a alguns de seus pupilos. 

c) O componente afetividade aparece na indicação de professores criativos. Grande 

parte dos alunos considerou criativo o professor que estabelece uma relação respeitosa e de 

abertura, o que vai ao encontro do item anterior. Tal definição foi explicada com base em 

exemplos que envolvem componentes afetivos, relatando preocupação do professor com 

estados emocionais de seus alunos, com sua disposição para a aprendizagem e suas 

dificuldades. Ambos os sujeitos de pesquisa, avaliados como criativos por alunos e pares, 

integram claramente em suas práticas a afetividade na relação com o aluno. Sabendo que é 

este um tema amplamente discutido no plano educacional, despertam interesse estudos que 

investiguem a relação entre afetividade e criatividade na educação. 

d) Criatividade pede disciplina? Embora não tenha sido estabelecida uma relação 

direta entre disciplina e criatividade pelos colaboradores da pesquisa, notou-se recorrente a 

indicação de professores cuja capacidade de promover um ambiente disciplinado foi 

reconhecida. Esta característica é tocada somente em consideração ao contexto escolar e 

parece atrelada à conquista de envolvimento dos alunos pelas propostas. O achado demonstra, 

ainda, que a proximidade do professor e a presença de brincadeiras em sala, aspectos de uma 

aula criativa também mencionados pelos alunos, não parecem associados à permissividade. 

e) Barreiras culturais estão presentes no ambiente escolar. A educação formal dos 

sujeitos de pesquisa esteve permeada de valores de recusa a manifestações originais e, 

portanto, mais fortemente pautados na tradição. Liz e Baby, em algum momento, tiveram sua 

capacidade questionada em vez de estimulada, assumindo um enfrentamento corajoso que 

justifica o desenvolvimento de suas práticas. Os mesmos valores parecem ainda orientar os 

modelos atuais, segundo indicou a literatura. Inseridas neste contexto, as professoras contam 

persistirem barreiras do tipo, além de outros percalços que dificultam suas práticas. Destes, 
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destacam-se o excesso de alunos por turma, decorrentes do reduzido investimento na 

educação, a baixa remuneração de professores e a limitação de condições materiais nos 

espaços escolares, embora esta última dificuldade não seja vivenciada na escola João dos 

Santos, segundo Baby. 

Finalmente, observados os casos de Liz e Baby, é possível tecer algumas 

considerações sobre a criatividade desses sujeitos. De um lado a necessidade, de outro o 

prazer pelo desafio. Respectivos motivadores de Liz e Baby. Liz não encontrou tantos 

recursos em seu caminho, os fez, adaptando-se às adversidades da vida com energia, intuindo 

o sentido das experiências e chegando à profissão docente, ainda com o mesmo vigor, para 

atender às necessidades de seus alunos, refletidas em suas necessidades próprias. Baby é 

também enérgica e forte, tendo perseguido desafios desde muito nova, movida pelo apreço às 

coisas originais e belas. Se o desafio deixa de existir, ela é suficientemente criativa para 

tramar um novo, e manter o dinamismo da carreira que escolheu e não se encerra com a 

aposentadoria. Afinal, Baby é visionária, e seus projetos vão muito além do tempo presente, 

simplesmente, para descortinar novos propósitos. A criatividade aparece para os sujeitos desta 

pesquisa como uma forte necessidade, segundo definição de Torrance (1987). Os aspectos 

pessoais desenvolvidos ao longo da formação, somados ao estilo e às condições de trabalho 

vivenciadas determinam o grau de novidade e adaptação de suas práticas. Por conta dessas 

particularidades, notou-se relevante a observação de Mitjánz Martínez (1997), quando ressalta 

as configurações subjetivas e a interação de condicionadores como dimensões que não 

permitem a redução do perfil criativo a um único tipo. Em Liz, a criatividade nasce da 

percepção de lacunas em sua formação, inaugurando um processo que reflete em uma solução 

inovadora direcionada aos seus alunos. Tal percepção é fruto de uma marcante sensibilidade 

interna e para com o meio. Baby, por sua vez, conheceu maiores estímulos em seu ambiente 

doméstico, tendo nascido em ambiente culturalmente sofisticado e desenvolvido uma 

motivação intrínseca para a descoberta e a manifestação original. A particularidade dos casos 

desloca o interesse para uma questão mais genérica. Como, então, deve atuar o professor? 

Qual modelo de educação adotar? 

Chegando ao desfecho desta produção, é possível supor que falar em uma educação 

criativa implica no tratamento das diferenças. Não parece existir um receituário de estratégias 

que efetivamente despertem a criatividade, pois há de existir, do outro lado, um disperso 

conjunto de necessidades e motivações alternadas. Preparar o professor para ler e atender a 

essas demandas, pressupõe a atenção para sua subjetividade nos processos de formação, 
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chegando-se ao entendimento de que teorias da psicologia da criatividade e do campo de 

formação de professores parecem convergir nesse ponto.  

No contexto mais amplo, é importante acusar que o desenvolvimento da criatividade 

do professor em sala de aula encontra-se ancorado em condições de trabalho que viabilizem o 

atendimento das individualidades, novamente destacando a necessidade de um investimento 

justo à educação. Salas superlotadas e salários insuficientes são apenas algumas das facetas 

produzidas por um sistema público de educação pouco comprometido. 

Confiando, enfim, que as discussões levantadas estimulem mais reflexões sobre o 

assunto, prevalece a expectativa de que o estudo contribua para que, no futuro, programas de 

formação apropriem-se das contribuições da psicologia da criatividade, assumindo 

compromisso com uma educação emancipatória e aberta à diferença. Socialmente, a prática 

criativa tende a favorecer discussões sobre problemas coletivos e a elaboração de soluções 

efetivas, levando os grupos sociais a atingirem níveis superiores de convivência e de saúde 

mental. 
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ANEXOS 
 

 

Anexo A – Termo de consentimento livre e esclarecido apresentado aos colaboradores 
 

 

São João del Rei - MG  (data) 

  

 

Prezado(a) professor(a), 

 

 

 Desenvolvemos a pesquisa: “Histórias de formação e desenvolvimento criativo: 

interfaces com a prática profissional de dois professores de uma escola pública de São João 

del Rei”, vinculada ao programa de mestrado de Psicologia da Universidade Federal de São 

João del Rei, cujo objetivo principal é compreender como a criatividade foi contemplada na 

formação de professores. 

 Este documento é um convite para reviver algumas lembranças escolares e pessoais e 

trazer contribuições ao campo de estudos da Psicologia da Criatividade e da Formação de 

Professores. Igualmente, funda um acordo contratual para que sua participação na pesquisa 

seja eticamente tratada.  

 O presente termo estabelece como voluntária e anônima a concessão de entrevistas 

orientadas aos objetivos de pesquisa e permite à pesquisadora utilizar de forma integral ou em 

partes as falas colhidas na interação.  

 Sua assinatura consente sua colaboração para este estudo, em acordo com as 

colocações aqui subscritas.  

 

 

  

 

________________________ 
(assinatura do colaborador) 

 

 

 

 

________________________ 
(assinatura da pesquisadora) 
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Anexo B – Roteiro para as entrevistas com os sujeitos 
 

 

 Sobre as histórias da infância. Gostava do lugar onde vivia? O que era bom e o que 

era ruim? Como você vê a sua infância? Que fatos marcaram? E que pessoas? Quais 

brincadeiras e interesses marcaram essa fase? Como você descreve sua relação com sua 

família? E como ela repercutia (ou repercute) em suas relações sociais? Quais eram seus 

medos? E em que se sentia corajosa? Das suas habilidades, o que se manteve e o que se 

perdeu? E a que você atribui essas perdas? 

 

 Sobre as histórias escolares. Em que escola estudou? Sempre? O que gostava lá e o 

que não gostava? O que poderia ser diferente? Tinha muitos amigos? Como eram? Houve 

algum professor que marcou sua vida, positiva ou negativamente? Como era sua relação com 

os professores, em geral? Quê tipo de aluno você era? Seus pais contribuíam de alguma forma 

com os afazeres escolares? Você esteve envolvida com alguma atividade extracurricular em 

algum momento? Quais eram seus interesses e facilidades? E como eram enfrentadas as 

dificuldades? Que tipo de aula lhe agradava?  

 

 Sobre a escolha profissional. Que razões levaram à escolha de seu curso? Quais eram 

suas perspectivas quando escolheu? Elas coincidem com o seu momento atual? Quais foram 

as dificuldades enfrentadas durante o curso? Com o que mais se identificou? Como isso 

repercute (se repercute) em sua prática? Quais oportunidades acadêmicas foram vividas? 

Como foi a experiência? Algum professor marcou sua trajetória neste período? Que atividades 

fora da universidade foram desenvolvidas? Trabalhava?  

 

 Sobre a prática. Conte como foi sua trajetória profissional até este momento; escolas 

onde lecionou, no que cada uma se diferencia da outra e em que aspectos isso é positivo ou 

negativo. Quais suas ideias de uma prática criativa? Considera sua prática criativa? Quais os 

entraves conheceu apara desenvolver seu trabalho até o momento?   

 

 

  

 

 


