
PALAVRAS INICIAIS

Estudos indicam que pouca atenção tem sido dada ao desenvolvimento e cultivo 
das habilidades criativas na esfera universitária, a despeito da relevância desse 
espaço para o fomento da criatividade (ALENCAR; FLEITH, 2010; MORAIS; ALMEIDA, 
2016). A constatação mobiliza a presente ficha pedagógica, que traz, sinteticamente, 
os posicionamentos de Martínez e Tacca (2009) acerca dessa problemática, a partir 
da discussão dos resultados de pesquisa realizada com estudantes universitários. Tal 
pesquisa, direcionada a aprofundar a compreensão da relação entre a configuração de 
sentidos subjetivos implicada na aprendizagem e a expressão criativa nesse processo, 
embasou-se na teoria da subjetividade, na perspectiva histórico-cultural elaborada 
por González Rey. O objetivo do texto (e da ficha) é contribuir para o delineamento de 
estratégias educativas que favoreçam a aprendizagem criativa no Ensino Superior. 

APRENDIZAGEM CRIATIVA 

Martínez e Tacca (2009) asseveram predominar ainda hoje na universidade uma 
concepção adaptativa e instrumental da aprendizagem, que tem conduzido ao 
pragmatismo e  utilitarismo, com ênfase nos métodos e tecnologias de ensino. Dentro 
dessa perspectiva, a prática educativa acabou ficando comprometida com os resultados, 
focalizando pouco os processos subjetivos que os promovem. As autoras sublinham, 
porém, que a aprendizagem depende muito da condição subjetiva do aluno e do 
contexto em que está inserido. Diante disso, faz-se necessária a ruptura com a visão 
unidirecional centrada no professor enquanto norteador de um processo administrado 
de fora, assim como o reconhecimento da aprendizagem como um percurso subjetivo 
e essencialmente interativo de produção de significados. Cabe mencionar, todavia, que 
o sentido subjetivo da aprendizagem não pode ser pré-construído pelo professor; é o 
resultado complexo das emoções, processos simbólicos e significados que emergem 
no próprio curso do conhecimento.

A produção de sentidos subjetivos no ato de aprender é elemento essencial para 
a manifestação da criatividade, asseguram as autoras, tendo em vista que, para ser 
criativo, é preciso implicação pessoal no processo. A aprendizagem é tomada como 
momento de realização do sujeito, que conduz a vivências emocionais e motivacionais. 
Dito de outro modo, a expressão criativa no aprender é fruto do envolvimento afetivo 
do aprendente em uma determinada atividade para a qual está motivado. Pode-se 
considerar como produtos criativos da aprendizagem, conforme as estudiosas, os 
conteúdos personalizados pelo aluno, a criação escrita que revela autoria, as perguntas 
interessantes e originais que ele elabora, a identificação de contradições e lacunas no 
conhecimento que realiza, as soluções inusitadas que encontra para os problemas, 
entre outros. 

Como resultado da pesquisa, as autoras identificaram elementos subjetivos comuns 
à configuração criativa dos acadêmicos, favorecedores da expressão da criatividade na 
aprendizagem, quais sejam:

De acordo com Martínez e Tacca (2009), desenvolver a criatividade do aluno 
pressupõe incentivar sua expressão criativa concreta e, simultaneamente, estimular 
o desenvolvimento dos citados elementos subjetivos que contribuem para torná-
la possível. Além desses aspectos, reconhecer as formas de expressão criativa na 
aprendizagem pode favorecer a definição de estratégias e ações que auxiliam no 
fomento da criatividade em sala de aula. Eis algumas das formas de expressão criativa 
identificadas pelas autoras:

Por fim, juntamente com Martínez e Tacca (2009), entendemos que é no campo da 
subjetividade que a criatividade pode manifestar-se na aprendizagem. Assim sendo, 
entender como ela se expressa propicia o desenvolvimento de atividades para a sua 
emergência em sala de aula.

AMARAL, Ana Luiza Neiva; MARTÍNEZ, Albertina Mitjáns. Aprendizagem Criativa no Ensino superior: A significação da di¬men-
são subjetiva. In: AMARAL, Ana Luiza Neiva; MARTÍNEZ, Albertina Mitjáns. (Org). A complexidade da aprendizagem: destaque 
ao ensino superior. Campinas: Editora Alínea, 2009. 
ALENCAR, Eunice M. L. Soriano; FLEITH, Denise de Souza. Criatividade na educação superior: fatores inibidores. Avalia¬ção, 
Campinas; Sorocaba, SP, v. 15, n. 2, pp. 201-219, jul. 2010. 
MORAIS, Maria de Fátima; ALMEIDA, Leandro S. Percepções sobre criatividade: Estudo com estudantes do Ensino Su¬perior. 
Revista Portuguesa de Educação, 2016, 29(2), pp. 141-162.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO/UFMT
Pró-Reitora: Profª. Drª. Lisiane Pereira de Jesus
Responsáveis: Equipe Coordenação de Formação Docente
Coordenação: Prof. Dr. Delarim Martins Gomes
Gerência de Apoio Pedagógico: Prof.ª Dr.ª Taciana Mirna Sambrano
Revisão: Andreza Silva Pereira
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS
Secretária: Prof.ª Dr.ª Janaina Sarah Pedrotti
Coordenação: Prof. Ms. José da Costa Marques Filho
Desenvolvimento: Milton de Paulo Arostegui Nunes (coordenação) 
e Ivanna Victória Rodrigues Felizardo (bolsista)

Expediente

n.º 03/2018

Referências

Aprender no ensino superior - Aprendizagem criativa

Alto grau de motivação para a aprendizagem, constituindo esse processo uma tendência orienta-
dora da personalidade.

Independência, autonomia e audácia que se expressam na resistência a convenções e na busca 
por um caminho próprio nas suas realizações. 

Capacidade para personalizar a informação recebida com base em reflexões e elaborações alta-
mente individualizadas. 

Capacidade para personalizar a informação recebida com base em reflexões e elaborações alta-
mente individualizadas. 

Forte desenvolvimento da identidade pessoal e autovaloração positiva, que favorecem a seguran-
ça em si mesmo.

Clara orientação para o novo, que expressa uma busca consciente por novas experiências. 

Flexibilidade para redefinir estratégias de comportamento e pontos de vista. 

1. Busca um movimento próprio na construção do conhecimento ao personalizar as 
informações que recebe.

2. Realiza processos metacognitivos com frequência.

3. Estabelece uma relação positiva com a dúvida, o que promove uma atitude ques-
tionadora.

4. Revê os próprios conceitos e relativiza o conhecimento.

5. Mantém uma relação saudável com o erro, reconhecendo-o como uma experiên-
cia que faz parte do processo de aprendizagem e não como um obstáculo que parali-
sa.

6. Resiste à fragmentação do conhecimento e revela disposição e interesse em rela-
cionar temas de áreas diversas daquilo que está aprendendo.

7. Manifesta interesse pela pesquisa.

8. Realiza os trabalhos acadêmicos com autoria.

9. Manifesta disposição e interesse por refletir sobre situações e temas que trans-
cendem o que está explícito.

10. Identifica paradoxo e contradições.

11. Busca outras referências além daquelas oferecidas pelo professor.

12. Manifesta interesse pelo debate das ideias, pela troca e vínculo com o outro nos 
processos de aprendizagem.

13. Não limita a própria vida à vivência acadêmica. Não se fecha no curso.

O aluno criativo:

Texto: Jozanes Assunção Nunes
Doutora na área de Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem com interface em Educação
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