
Introdução

"Criatividade é o processo de ter ideias
originais que tenham valor. Existem dois
outros conceitos a ter em mente:
imaginação e inovação. A imaginação é a
raiz da criatividade. É a capacidade de
trazer à mente coisas que não estão
presentes aos nossos sentidos.
Criatividade é colocar sua imaginação
para funcionar. É imaginação aplicada.
Inovar é colocar novas ideias em prática". 
 
"Existem vários mitos sobre a criatividade.
Um é que apenas pessoas especiais são
criativas, outro é que a criatividade diz
respeito apenas as artes, um terceiro é
que a criatividade não pode ser ensinada
e um quarto é que tem tudo a ver com
"autoexpressão" desinibida. Nada disso é
verdade. A criatividade extrai-se de
muitos poderes que todos nós temos,
pelo fato de sermos humanos. A
criatividade é possível em todas as áreas
da vida humana: nas ciências, artes,
matemática, tecnologia, culinária, ensino,
política, negócios, entre outros. E como
muitas capacidades humanas, nossos
poderes criativos podem ser cultivados e
refinados. Fazer isso envolve um domínio 

crescente de habilidades, conhecimentos e
ideias".

"O trabalho criativo geralmente passa por
fases típicas. Às vezes, o que você acaba
fazendo não é o que você tinha em mente
quando começou. É um processo dinâmico
que muitas vezes envolve fazer novas
conexões, cruzar disciplinas, usar metáforas e
analogias. Ser criativo não é apenas ter ideias
inusitadas e deixar sua imaginação correr
solta. Pode envolver tudo isso, mas também
envolve refinar, testar e focar no que você
está fazendo. É sobre o pensamento original
por parte do indivíduo e, também, sobre julgar
criticamente se o trabalho em andamento
está tomando a forma certa e se vale a pena,
pelo menos para a pessoa que o produz".
 
"A criatividade não é um processo linear, no
qual você precisa aprender todas as
habilidades necessárias antes de começar. É
verdade que o trabalho criativo em qualquer
campo envolve um domínio crescente de
habilidades e conceitos. Porém, não é
verdade que eles precisam ser dominados
antes que o trabalho criativo possa começar.
Concentrar-se nas habilidades isoladamente
pode matar o interesse em qualquer
disciplina.

1

Criatividade na Educação



Rafael Parente é PhD em educação (NYU),
diretor da BEI Educação (empresa de
inovação na educação e impacto social),
co-fundador do Movimento Agora!,
presidente do conselho do CEIPE, sócio-
efetivo do Movimento Todos pela
Educação, e conselheiro do Mapa
Educação. Foi secretário de estado de
Educação do Distrito Federal. Fundou e
dirigiu a Edufuturo e o LABi. Foi
subsecretário na Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro. Com
diferentes equipes, criou e implementou
projetos ousados e inovadores, como a
Conecturma, o Educação na Veia, a
Educopédia, o Rioeduca e o GENTE da
Rocinha.

Centro de Excelência e Inovação
em Políticas Educacionais (CEIPE)

Diretora
Cláudia Maria Costin

Gerente Executiva
Teresa Cozetti Pontual Pereira

Coordenadora
Deborah Rufino Lourenço

Revisão e Diagramação
Carolina Rodrigues Finette

Expediente

Artigo
Criatividade na Educação

Tema

Criatividade e Educação

Autor

Dr. Rafael Parente

Muitas pessoas foram afastadas da
matemática para o resto da vida devido às
inúmeras tarefas rotineiras que nada faziam
para inspirá-las com a beleza dos números.
Muitos passaram anos praticando a
contragosto escalas para exames de música,
apenas para abandonar o instrumento
completamente depois de terem feito a nota.
O verdadeiro motor da criatividade é o
apetite pela descoberta e a paixão pelo
próprio trabalho. Quando os alunos estão
motivados para aprender, eles naturalmente
adquirem as habilidades que precisam para
realizar o trabalho. Seu domínio sobre eles
cresce à medida que suas ambições criativas
se expandem. Você encontrará evidências
desse processo em todas as disciplinas, do
futebol à Química".
 
"A criatividade é, agora, tão importante
quanto a alfabetização".
 
As frases acima são do autor, palestrante e
consultor sobre inovação na educação, Ken
Robinson, falecido aos 70 anos no dia 21 de
agosto de 2020, após lutar contra um câncer.
Seu vídeo para o TED[1] trouxe uma
discussão importante até hoje para a
educação: como ensinar de modo a atender
os interesses dos alunos e promover a
criatividade. Não por acaso, é o vídeo mais
visto do TED, com mais de 66 milhões de
exibições. 

Descrição do problema
 
O mundo está se tornando um lugar mais
complexo, incerto e desafiador. O impacto
da globalização, das novas tecnologias, de 

[1] TED. Do Schools Kill Creativity? Sir Ken
Robinson, 2007.
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pandemias, dentre outros fatores, no futuro
da vida em sociedade e do trabalho,
aumenta o valor percebido da criatividade e
da inovação como competências essenciais.
Novas pesquisas continuam demonstrando
a necessidade cada vez maior da inclusão
da criatividade no currículo, a fim de
promover o desenvolvimento pleno do
potencial de criação de crianças e jovens.

O incentivo à criatividade na educação
responde à diferentes interesses. Eles
incluem, por exemplo, a capacidade de
solucionar problemas complexos, de viver
com qualidade em um mundo em rápida
transformação e de enfrentar as incertezas
do futuro. Atualmente, o argumento
dominante para a implementação de uma
política de desenvolvimento do
pensamento criativo em todo o mundo é o
econômico. O papel da criatividade na
economia está sendo visto como crucial
para que os países possam lidar com o
aumento da competição, gerar mais
empregos e acelerar seu crescimento
econômico. É por isso, muitos argumentam,
que a criatividade não pode ser ignorada ou
suprimida pela escola e tampouco deve seu
desenvolvimento ser relegado ao "acaso e à
mitologia". Em grande medida, é por esta
razão que existe um apelo à sua inclusão na
educação como uma competência
fundamental para a vida, que deve ser
desenvolvida para preparar as gerações
futuras não apenas para fins de
sobrevivência, mas sobretudo, para
proporcionar sua prosperidade no século
XXI.
Uma das competências gerais da BNCC é
"Pensamento científico, crítico e criativo"[2].
Entretanto, as pesquisas nacionais mostram

[2] BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
2017.

que os professores precisam de mais
formação e maior conhecimento de
metodologias pedagógicas. Além disso,
apresentam grandes dificuldades para
lidar com a diversidade de alunos,
desconhecem estratégias de estímulo ao
pensamento criativo e se sentem
desmotivados frente às condições
institucionais de seu ambiente de
trabalho. 

Definições de criatividade

O conceito de criatividade vem mudando
ao longo dos anos. Durante muito tempo,
acreditava-se que a criatividade era uma
característica inata de indivíduos geniais.
Mais recentemente, no entanto, as
pesquisas mostram que todos os
indivíduos têm potencial criativo e que ele
pode ser exercido em diversas áreas, não
estando restrito às áreas artísticas ou
científicas. Atualmente, a criatividade é
considerada um elemento essencial na
participação e contribuição para a vida e
cultura de uma sociedade.
 
De acordo com a série Futurelab, da
fundação inglesa NESTA, a criatividade
pode ser considerada não apenas como
uma qualidade encontrada em indivíduos
excepcionais, mas também, como uma
habilidade de vida essencial, através da
qual as pessoas podem desenvolver sua
imaginação para se expressar e fazer
escolhas originais e positivas em suas
vidas[3]. O NACCCE (Comitê Inglês de
Educação Cultural e Criativa) define
criatividade como uma atividade
imaginativa planejada para produzir
resultados originais

[3] NESTA. Creativity and
Critical Thinking and What it Means for Schools,
2019.
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A criatividade é multidisciplinar. Ela
pode ser praticada por diferentes
mídias e seus benefícios se aplicam à
quase todas as profissões.
A criatividade auxilia na comunicação.
Uma parte importante da condição
humana envolve aprender sobre quem
somos, construir e expressar a nossa
visão da vida e do mundo. A criatividade
auxilia na autodescoberta, bem como
na comunicação do que normalmente
não é conhecido sobre nós.
A criatividade é essencial para o
pensamento crítico e para a solução de
problemas. Ao mesmo tempo, desde
detalhes técnicos na produção de
textos ou desenhos, até o desafio de
criar algo inovador, a solução de
problemas é um dos componentes
necessários ao processo criativo. Em
outras palavras, criatividade e solução
de problemas são conceitos
essencialmente interligados.
A criatividade reduz o estresse e a
ansiedade. Geralmente, as pessoas
buscam projetos criativos porque
gostam do processo ou do resultado. O
simples ato de criar gera uma sensação
de contentamento e tranquilidade.

e valorosos[4]. Esta definição é útil porque
expressa cinco características da
criatividade: é o resultado de um processo
planejado, que requer o uso da imaginação,
possui objetivos estipulados, deve ser
original e ter seu valor intrínseco percebido. 
 
Benefícios da criatividade na sala de
aula
 

[4] National Advisory Committee on Creative and
Cultural Education. All Our Futures: Creativity,
Culture and Education, 1999, p.30.

A criatividade é lúdica. Ela é mais uma
forma de brincar e brincar é
universalmente importante para a
sensação de alegria e bem-estar de
cada indivíduo.
A criatividade gera um senso de
propósito. O método criativo de
escritores, artistas e músicos é sua
maneira de compreender e expressar o
mundo e uma maneira de descrever
quem eles são.
A criatividade gera sentimentos de
realização e orgulho. A combinação de
"brainstorming", o processo técnico e
operacional da criação, em conjunto à
sua finalização, costuma ser uma boa
receita para a satisfação pessoal.
A criatividade pode conectar pessoas
que compartilham da mesma paixão. A
arte é importante porque promove um
senso de conexão e compreensão do
que significa ser humano. O foco criativo
pode ajudar a encontrar uma
comunidade e diminuir a solidão.
A criatividade melhora a capacidade de
concentração. O ato de criar exige
dedicação, atenção, concentração e
comprometimento, não apenas com um
projeto individual específico, mas com o
próprio ofício.
A criatividade fortalece a coragem e a
interação. Ela requer que as pessoas
abandonem suas zonas de conforto,
aceitem tomar riscos e estejam
dispostas a falhar e tentar novamente.
A criatividade é um pré-requisito para a
inovação. Cada avanço conhecido pela
humanidade começou com uma nova
ideia e novas ideias são inspiradas pela
imaginação e inventividade.
A criatividade nos incentiva a aprender
ao longo da vida. Ela requer a
humildade de saber que sempre há
como fazer algo melhor e o
compromisso de continuar
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a desafiar suas ideias e habilidades até que
ocorra um novo crescimento.

A inclusão de criatividade em
políticas educacionais

Os sistemas educacionais em todo o
mundo estão sendo obrigados a passar
por uma revisão em seus recursos,
atitudes e em sua compreensão a fim de
valorizar a criatividade. Em vários países há
esforços no sentido de combinar
criatividade e conhecimento. A criatividade
está se tornando o foco de currículos, da
pedagogia e de uma agenda oficial para a
melhoria das escolas. Por sua vez, as
escolas são vistas como locais de incentivo
à criatividade pois podem induzir esse
processo em grande escala, de maneira
mais eficiente e acessível, abrangendo
alunos de todas as classes sociais.

Muitos pesquisadores argumentam que a
criatividade precisa ser fomentada pelos
sistemas de ensino desde os primeiros
anos e que a Educação Básica pode ser
mais importante do que a educação
universitária para a prosperidade e o bem-
estar nacional. Hoje, os Anos Iniciais de
escolarização são considerados um estágio
crítico no desenvolvimento das crianças.
Além de oferecer à elas as ferramentas
essenciais para a aprendizagem, a
Educação Infantil oferece experiências que
propiciam a alegria da descoberta e da
solução de problemas. Além disso,
possibilitam às crianças a criatividade na
escrita, na arte e na música,
desenvolvendo sua autoconfiança e
promovendo o seu amadurecimento social
e emocional.
Uma revisão do currículo de países
desenvolvidos (americanos, europeus e do

Leste Asiático) identificou como as artes e
a criatividade estão sendo incluídas na
educação[5]. Ela descobriu que tal
inserção acontece em vários níveis
educacionais, começando na Educação
Infantil, na maioria dos países, e chegando
até o Ensino Superior, em alguns deles. 

No Canadá, o pensamento criativo é
descrito como uma das aprendizagens
essenciais comuns. Em vários Estados
norte-americanos, como por exemplo o
Kentucky, uma das metas de
aprendizagem é formar os alunos para
que sejam capazes de usar habilidades de
pensamento criativo visando desenvolver
ou inventar novas ideias ou produtos. Na
Suécia, o Plano de Desenvolvimento
Nacional do Governo para a Educação
Pré-escolar, Escolar e de Adultos afirma
que a educação deve fornecer as
condições para o desenvolvimento de
habilidades criativas. Na França, espera-se
que as escolas do ensino médio
desenvolvam nas crianças o gosto pela
criação. Na Alemanha, a ênfase da
educação primária é colocada no
desenvolvimento das habilidades criativas
das crianças. Na Holanda, um dos
princípios em que se baseia a educação
primária é o desenvolvimento criativo.

Em outros locais, como na Austrália, a
segunda meta educacional para os jovens
é que se tornem alunos bem-sucedidos,
indivíduos confiantes, criativos e cidadãos
engajados e informados. No Japão, o
currículo escolar inclui o desenvolvimento
da criatividade desde a Segunda Guerra
Mundial. O Conselho Nacional Japonês de 

[5] SHAHEEN. Creativity and Education, 2010,
p.167.
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de Reforma Educacional (NCER) descreveu o
desenvolvimento da criatividade como o
objetivo mais importante da educação para
o século 21. Na China, a criatividade tornou-
se um componente importante da educação
desde 2001 e seu desenvolvimento tornou-
se uma prioridade. Na Irlanda, foi
desenvolvido um documento estratégico
denominado “Unlocking Creativity”,
especialmente voltado para desenvolver a
criatividade e a educação.

Cingapura e Coreia são bons exemplos de
países que enfatizam a criatividade, o
pensamento crítico e a formação do caráter
em seus currículos. Desde 2009, a Coreia
espera que suas escolas fomentem a
criatividade como parte da aprendizagem,
dedicando quase 10% do tempo total da
escola à projetos e outras atividades
transversais que estimulem a criatividade.
Quanto a Cingapura, seus “Resultados
Desejados da Educação” incluem
pensamento crítico e inventivo, bem como
competências sociais e emocionais. Ao final
do ensino secundário, espera-se que, dentre
outras coisas, os alunos sejam resilientes
face à adversidade, inovadores e
empreendedores, bem como capazes de
pensar criticamente e se comunicar de
forma persuasiva.

Nas escolas de Cingapura, criatividade e
inovação estão no centro do projeto
pedagógico. Os professores desenvolvem
critérios comuns para monitorar o progresso
dos alunos em pensamento crítico, criativo e
inventivo. Os alunos também avaliam seus
colegas e a si próprios respondendo a
perguntas como "Sou capaz de criar várias
respostas para chegar à solução de um
problema?" (pensamento crítico) ou "Sou
capaz de conectar ideias de uma maneira
interessante e criativa para criar uma ideia 

única?" (pensamento criativo).

Incluir criatividade e outras habilidades para
a inovação nos currículos nacionais é um
ponto de partida para que sejam levadas a
sério na escola, mas não é suficiente. É
preciso pensar na formação dos
professores, em materiais e metodologias e
em como avaliar formalmente essas
habilidades.

O documento da OCDE “Progressão na
criatividade do aluno na escola” [6] revela
como a avaliação ajuda a especificar e
esclarecer o que a criatividade realmente
significa. Uma ferramenta foi prototipada
para avaliar a criatividade dos alunos na
escola. Ela mapeia as disposições dos
hábitos criativos das mentes em cinco
dimensões: inquisitiva, persistente,
imaginativa, colaborativa, disciplinada (cada
dimensão inclui três subdimensões). Os
resultados de avaliações de campo em
escolas mostram que a ferramenta de
avaliação levou os professores a serem
mais precisos e confiantes no
desenvolvimento da criatividade de seus
alunos e possibilitou aos alunos entender
melhor o que a criatividade envolve e
registrar evidências de seu progresso. Essas
ferramentas são um passo importante para
aumentar a conscientização sobre as
habilidades do pensamento criativo e vê-las
se materializarem na aprendizagem escolar.

Criatividade na educação brasileira

O pensamento científico, crítico e criativo foi
incluído como uma das competências
gerais da BNCC (Base Nacional Comum 

[6] OCDE. Progression in Student Creativity in School,
2013.
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Curricular). As competências gerais não são
componentes curriculares e devem ser
tratadas de forma transdisciplinar,
presentes em todas as áreas de
conhecimento e etapas da educação. Foram
definidas a partir de "direitos éticos,
estéticos e políticos assegurados pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais e de
conhecimentos, habilidades, atitudes e
valores essenciais para a vida" [7] . 

A descrição da competência número dois
(2) é: "Exercitar a curiosidade intelectual e
recorrer à abordagem própria das ciências,
incluindo a investigação, a reflexão, a
análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e
criar soluções (inclusive tecnológicas) com
base nos conhecimentos das diferentes
áreas" [8].

Este é um ponto de partida essencial, mas
insuficiente para garantir o
desenvolvimento do potencial criativo de
crianças e jovens. As pesquisas nacionais
relatam que os professores brasileiros
precisam de mais formação e que desejam
ter à sua disposição materiais e
metodologias para este fim. Eles
apresentam dificuldade em lidar com a
diversidade dos alunos, desconhecem
estratégias de estímulo ao pensamento
criativo e se sentem desmotivados frente às
condições institucionais de seu ambiente de
trabalho.

Para avançar mais rapidamente no
desenvolvimento da criatividade dos alunos 

[7] BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
2017.
[8]BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
2017, p.9.

Investir na formação dos professores. A
importância do professor no
desenvolvimento da criatividade de seus
alunos é inquestionável. Cabe a ele
planejar e implementar estratégias
didáticas que estimulem a criatividade. É
ele, ainda, que se importa, possui altas
expectativas e cria laços de afeto com
seus alunos e por isso pode criar um
ambiente mais lúdico e prazeroso, que
estimule o protagonismo. O professor
também pode ser formado para detectar
e desenvolver as potencialidades criativas
dos alunos. 
Estimular a criação de uma cultura de
criatividade e inovação nas escolas, que
fortaleça a tolerância às incertezas, que
incite autonomia, confiança e risco, a
aceitação do fracasso e a colaboração em
sala de aula.
Adotar metodologias e práticas
alternativas que promovam a colaboração
e a autonomia dos alunos. Alguns
exemplos são as pedagogias baseadas nas
obras de Paulo Freire (Brasil), Reggio
Emilia (Itália), Rudolf Steiner (Áustria),
Emmi Pikler (Hungria), Celestin Freinet
(França) e Maria Montessori (Itália). Os
dois últimos já comprovaram benefícios
para a criatividade dos alunos quando
comparados à alunos educados por
pedagogias tradicionais.
Utilizar o potencial das novas tecnologias
digitais. A criação de espaços “maker” nas
escolas, por exemplo, pode ser associada
à mudanças nas didáticas para serem
eficazes, como incorporar mais
aprendizagem orientada para problemas e
projetos, entre outras metodologias ativas
de aprendizagem.

nas escolas brasileiras, devemos:

7



Incorporar dinâmicas e técnicas
tradicionais para o desenvolvimento da
criatividade na educação das crianças. 
Ensinar Artes: pesquisas comprovam que
a aprendizagem artística tem correlação
com os comportamentos criativos e que
a participação em atividades artísticas
tem um efeito positivo no
desenvolvimento de nossa criatividade.
Sabe-se, também, que as inovações em
STEM [9] geralmente vêm de pessoas
com fortes inclinações artísticas.
Redesenhar espaços e ambientes físicos
da escola. Os espaços escolares
tradicionais geralmente não estimulam a
criatividade e a imaginação. Segundo
pesquisadores, é difícil, entretanto,
afirmar que o aumento da criatividade
percebida se deve ao ambiente ou à
mudança na pedagogia que muitas vezes
está associada à ele. Na verdade, ainda
não temos evidências empíricas
suficientes sobre o impacto dos
ambientes, mas muitos cientistas
acreditam que deve haver alguma
influência.

[9] “STEM: “Ciência, Tecnologia, Engenharia e
Matemática”.
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