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Resumo

O objetivo principal desta pesquisa, foi analisar em docentes do ensino superior, os elementos referidos na prática em
sala de aula como criativos e inovadores, através de uma abordagem qualitativa, com uso de um questionário. Foram
analisadas as respostas de 2 doutores, 10 mestres e 8 especialistas. Houve prevalência do gênero feminino e média
de 37 anos. Concluiu-se a satisfação com a área de formação, e a consideração da maioria como criativos e
inovadores. Entretanto, demonstram pouco conhecimento sobre o conceito, referindo como criatividade e inovação o
uso de metodologias. Como limitação, apontaram a imaturidade e a desmotivação do discente, o tempo para o
preparo de aulas, e a falta de apoio da gestão.
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de 37 anos. Concluiu-se a satisfação com a área de formação, e a consideração da maioria como criativos e
inovadores. Entretanto, demonstram pouco conhecimento sobre o conceito, referindo como criatividade e inovação o
uso de metodologias. Como limitação, apontaram a imaturidade e a desmotivação do discente, o tempo para o
preparo de aulas, e a falta de apoio da gestão.
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Abstract

The main objective of this research was to analyze in teachers of higher education the elements referred to in the
classroom practice as creative and innovative, through a qualitative approach, using a questionnaire. The answers of 2
doctors, 10 masters and 8 specialists were analyzed. There was a prevalence of the female gender and a mean of 37
years. Satisfaction with the training area, and consideration of the majority as creative and innovative, was concluded.
However, they demonstrate little knowledge about the concept, referring to how creativity and innovation the use of
methodologies. As a limitation, they pointed out the student&39;s immaturity and lack of motivation, the time for class
preparation, and the lack of management support.

Keywords: Creativity. Innovation. Teacher. Higher education.

______________________________________________________________________

Introdução

As pesquisas sobre criatividade no contexto da educação (Alencar, 1991, 1994, 1996, 2002; Necka, 1994; Renzulli,
1992) apontam o professor como elemento fundamental para também estimular a criatividade em seus alunos. Ainda
segundo Alencar (1995) a criatividade é algo que todas as pessoas possuem, porém em diferentes medidas e níveis,
tendo potencialidades para ser desenvolvidas ou aperfeiçoadas. No entanto o indivíduo precisa contar com as
condições favoráveis para desenvolver o seu potencial criativo.

De acordo com Csikszenmihalyi(1988), a criatividade é o resultado da interpretação de três elementos distintos: um
indivíduo criador (bagagem genética e experiências pessoais), domínio (cultura) e campo (sistema social). O indivíduo
é quem produz variações e introduz mudanças no domínio ou área de conhecimento. Ainda para este mesmo autor, o
fenômeno criatividade é construído por meio da interação entre o criador e a sua audiência e a &39;&39;criatividade
não ocorre dentro dos indivíduos, mas é resultado da interação entre os pensamentos do indivíduo e o contexto
sóciocultural. Criatividade deve ser compreendida não como um fenômeno individual, mas como um processo
sistêmico&39;&39;

Amabili (1996), explica que fatores cognitivos, motivacionais, sociais e de personalidade influenciam no processo
criativo e enfatiza o papel da motivação e dos fatores sociais no desenvolvimento da criatividade.

Atualmente muito se discute sobre a qualidade do ensino superior, principalmente em relação às ações voltadas para
aperfeiçoar a formação de futuros profissionais. O grande desafio para os docentes é como inovar e tornar atrativo o
aprender A criatividade sem dúvida é elemento essencial em qualquer profissional, e no professor é emergente a
necessidade de modificar as práticas docentes incluído ações criativas e inovadas.

Alencar (1996) reitera que o educador deve promover dentro da sala de aula a valorização do potencial de cada aluno
com sinceridade e otimismo motivando a produção de ideias; tolerando fracasso e encorajando os alunos a terem
novas experiências; criando espaços para que os alunos expressem suas ideias e por fim, demonstrando para o aluno
que você confia nele.

Para a construção do saber, a criatividade e inovação no docente são ferramentas consideradas importantes, uma vez
que quem gera novas ideias é o indivíduo que se destaca. Antigamente, a preocupação era ensinar aos alunos a
armazenar informações, fase conhecida como da educação bancária. No entanto, isso vem se modificando, e hoje, a
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preocupação deve estar voltada para a aprendizagem significativa e inovadora, utilizando na prática as informações
adquiridas, estimulando também nos alunos a criatividade.

Diante deste contexto a criatividade é característica fundamental que deve ser trabalhado no aluno da atualidade e as
instituições educacionais devem favorecer e estimular tais características em seus alunos. Segundo Taylor (1976) “A
criatividade emerge no nível adulto como complexo resultado de muitos fatores ligados à hereditariedade e à história
da própria vida de cada um.”

De acordo com Mitjánz Martínez(1997) a criatividade é influenciada por elementos afetivos, cognitivos, motivacionais,
culturais, personológicos e ambientais, por ser um assunto complexo, é difícil o entendimento mostrando
possibilidades interpretativas diversas.

Alencar (1995) e Cerna (1999) concordam em enfatizar que a criatividade é algo que todas as pessoas possuem em
diferentes medidas e pode ser desenvolvida em diferentes níveis. Logo, todas as pessoas possuem potenciais de
criatividade e estes podem ser desenvolvidos e aperfeiçoados.

Torrence (1995) aponta a existência de diferentes níveis de criatividade e estes estão associados a distintas
condições que favorecem o desenvolvimento das habilidades criativas. Estas condições são de natureza externa e
interna ao individuo. Os traços de personalidade e fatores motivacionais podem contribuir para a expressão criativa,
tanto de forma positiva como negativa. Dentre os fatores externos, salientam-se as convenções sociais, o processo
político, a família, a escola e o ambiente de trabalho. .

Para Amabile (1999) a autonomia no trabalho promove o estimulo para a motivação intrínseca e também libera
raciocínio criativo das pessoas, proporcionando um melhor rendimento e aproveitamento de talentos, conhecimentos e
técnicas. Considera também que o respeito e a motivação quando presente nos grupos de trabalho são componentes
favoráveis para a criatividade. Entretanto, a criatividade pode ser freada por inúmeras barreiras de natureza
emocional, social e cultural. Além disso, o trabalho pedagógico pode também inibir as capacidades criativas do aluno.

Os elementos favoráveis ao desenvolvimento da capacidade criativa, possui limitações e dificuldades que emperram o
processo de construção de um ambiente favorável à criatividade.

Para Csikzentmihalyi (1997) a natureza sistêmica do processo criativo enfatizando a influencia das condições de
natureza pessoal e de ordem externa, como recursos tecnológicos e metodológicos adequados à produção criativa.
Por outro lado, Bruno-Faria e Alencar (1996) identificaram a importância de equipamentos, recursos financeiros e
materiais diversos no processo de produção e implementação de idéias.

Método

Natureza do estudo

O presente estudo caracterizou-se como uma investigação exploratória de caráter qualitativo. A escolha dessa
modalidade de investigação justifica-se pelo que ela é capaz de proporcionar, como sinalizam Denzin e Lincoln (2000),
maior flexibilidade e reflexividade para o pesquisador ao longo do estudo, oportunizando uma gama de práticas
interpretativas sempre com vistas à melhor compreensão do fenômeno objeto de investigação. Segundo esses e
outros autores, como Gaskell e Allum (2002), o uso dessa abordagem metodológica envolve a identificação de
significados e interpretações, investigando fenômenos em seu setting natural e analisando-se os resultados por meio
da indução analítica, nossa proposta nesta investigação.

Participantes da pesquisa
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A escolha pela Instituição e pelo curso justifica-se pela prática docente dos autores no Ensino Superior e da
necessidade de desenvolver neste tipo de aluno, habilidades e competências necessárias para a sua formação e para
isso é indispensável propor reflexões sobre a criatividade e a inovação nas salas de aula.

Participaram desta pesquisa, 20 docentes do Ensino Superior do curso de Enfermagem, porém o projeto inicial foi de
obter a participação de todos os docentes do curso, entretanto, as respostas no tempo proposto foi apenas a
apresentada.

Os participantes desta pesquisa foram 14 docentes do gênero feminino (70%) e 6 masculinos (30%), sendo 1 com pós
doutorado (5%), 1 com doutorado (5%), 10 mestres (50%) e 8 especialistas(40%) a idade mímina foi de 25 anos, a
máxima 60 anos e a média de 37 anos de idade. Todos atuam no ensino superior e referiram satisfação com a área
de formação escolhida, na ordem de 7 totalmente satisfeitos, 7 muito satisfeitos e 6 satisfeitos. Não houve referência à
insatisfação. Com a finalidade de preservar a identidade dos participantes, estes foram enumerados de acordo com a
ordem de chegada das respostas, de 1 a 20, e assim serão identificados em suas falas.

O Instrumento

Foi utilizado um questionário composto por 2 partes. A primeira aberta contendo 4 questões direcionadas para idade,
gênero, titulação e satisfação com a formação acadêmica. E a segunda parte composta por 6 questões abertas,
compreendendo a percepção da sua criatividade, conceito, práticas e limitações da prática criativa em sala de aula.

Procedimento

Inicialmente, foi realizado um estudo piloto, aplicando o questionário a 3 professores de outro curso, visando obter
dados sobre a estrutura e a clareza do instrumento, não sendo detectada a necessidade de adequações do mesmo.
Foi realizado o levantamento do correio eletrônico de todos os professores do curso de Enfermagem, o que foi
possível devido a existência de um e-mail institucional (gmail) e foram enviados os TCLE juntamente com os
questionários a todos os professores do referido curso. Estipulamos um prazo de 15 dias para a devolutiva dos
questionários e respectivos termos, e após este período obtivemos resposta de 20 professores.

Análise dos dados

Os dados foram analisados por análise clássica, comum em pesquisa social, estratégia de análise de textos que
considera o conteúdo das informações por meio da produção de inferências, buscando compreender e descrever o
conteúdo das mensagens (Bardin, 2009; Bauer, 2002; Franco, 2008).

Na primeira fase, avaliamos as questões abertas, pela ferramenta livre do google, docs.google, formulários.
Permitiu-nos realizar uma exploração sistemática de idade, gênero, formação e satisfação com a área de formação.
Na segunda etapa, foram realizadas leituras das respostas das questões abertas nos distintos temas que nos indicaria
possibilidades de criação de categorias de análises. Na codificação, foram identificados os questionários recebidos de
forma numérica, e foram registrados os elementos das respostas que se apresentavam com maior frequência e
privilegiavam o tema, o que segundo a visão de Bardin (2009), é uma unidade de significação muito utilizada na
análise de entrevistas, permitindo descobrir os núcleos de sentido que compõem a comunicação, podendo sua
frequência de aparição ser significativa para o objetivo analítico escolhido. Por essa razão, utilizou-se a enumeração
de frequência, que tem por base o seguinte princípio: quanto maior for a frequência de aparição de uma unidade de
registro, maior será sua importância. Por fim, foram definidas as categorias de análises percepções sobre a
criatividade e inovação, elementos utilizados na pratica docente e limitações à criatividade docente.

Resultados e Discussões

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/criatividade_docente_uma_reflexao_acerca_das_praticas_em_institui.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Percepções sobre a criatividade e inovação docente

Em tempos em que a comunicação é tão efetiva com a conectividade advinda do uso da tecnologia, reforça ainda
mais a pouca atratividade e rigidez do ensino tradicional o que consequentemente não promove um ambiente
adequado à aprendizagem. Neste contexto, ganham destaque aqueles professores que investem na criatividade e
inovação. São eles que formam profissionais críticos, reflexivos, flexíveis e com facilidade de adaptação frente aos
desafios. O professor deve privilegiar a promoção e a fundamentação do conhecimento, contudo, a troca de
experiências entre docentes e estudantes desperta o encantamento no aluno, além de fornecer ferramentas para
pensar e resolver as situações imprevisíveis. Assim, os elementos de expressão de criatividade docente são
percebidos em sua magnitude.

Quando questionamos ao docente se ele se considera criativo e inovador em suas aulas, a maioria respondeu
positivamente ou referiu um esforço no sentido de inovar o momento da aula.

[...]“Me esforço para ser, porque diversas vezes busco novas alternativas que fujam dos modelos tradicionais de aula”
(professor nº1).

[...] sim, algumas vezes consigo implementar novas estratégias para desenvolver as atividades de sala de aula
(professor nº14).

Geralmente, os professores tendem a reproduzir no trabalho o que vivenciaram em sua formação e, recebem receitas,
normalmente implícitas, sobre o que é ser professor e como ensinar, o que nada ou pouco tem a ver com a
criatividade (MARTINEZ,2006).

Ressalta-se que a figura do professor criativo, aquele capaz de encorajar, acolher e provocar no momento certo é
fundamental para o desenvolvimento de qualquer proposta de ensino que tenha por objetivo o desenvolvimento do
potencial criador (Alencar & Galvão, 2007; Fleith, 2007; Martínez, 1997; Renzulli, Gentry & Reis, 2007), sendo da
maior relevância que ele tome consciência de seu papel para poder atuar nesse processo com intencionalidade. Na
perspectiva de Martínez (2006) uma das possibilidades de expressão da criatividade no trabalho pedagógico está na
capacidade do professor em enxergar a sala de aula de forma diferente, onde estão sujeitos que pensam e aprendem
de forma diferente. Por isso mesmo, uma de suas maiores dificuldades estaria justamente em contribuir para o
desenvolvimento da criatividade na aprendizagem de seus alunos, sem utilizar receitas e estratégias universais, pois
assim estaria negando a própria criatividade.

Chama a atenção, o fato de os professores considerarem importante e se esforçarem para apresentar aulas que fujam
do modelo tradicional e buscam estratégias para diversificar, ou seja buscam novas metodologias de ensino visando
obterem o aprendizado.

Quanto ao conceito de criatividade e inovação, suas concepções estão mais voltadas para o contexto da inovação do
que da criatividade propriamente dita.

[...] criatividade é reiventar o que já foi criado sob uma perspectiva diferente e a busca por novas estratégias e
métodos mais eficazes, eficientes e mais agradáveis (professor nº6).

[...] Trata-se de modernizar, atualizar (professor nº4).

[...] Ir além de textos e experimentos antigos, dos anos 90, que são utilizados por muitos professores (professor nº3).

[...] Criatividade significa pensar coisas diferentes, interessantes e inovação é fazer coisas novas (professor nº7).

A criatividade pode ser entendida como um fenômeno individual enquanto a inovação pode ser coletiva. A segunda
exige das pessoas uma constante observação e análise crítica do que já existe,buscando formas de aperfeiçoamento.

Sternberg et al. (1985) analisaram a criatividade, com o objectivo de identificar a opinião e as crenças dos sujeitos
acerca da mesma. Importava observar o grau de distinção que os sujeitos faziam entre três conceitos: “inteligência”,
“sabedoria” e “criatividade”. Emergiram como propriedades dos indivíduos criativos a ausência de convencionalismos
(ter o espírito livre, ser pouco ortodoxo); a integração (ser capaz de integrar informações distintas, de relacionar ideias
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díspares ou teorias não relacionadas); o gosto estético e Imaginação (apreciar as expressões artísticas, escrever,
compor músicas, pintar, ter “bom gosto”); a flexibilidade e decisão (ser capaz de tomar decisões depois de avaliar prós
e contras, capacidade de mudar de direção); Perspicácia (saber estar, conhecer as normas sociais de relação); a
motivação e Interesse pelo reconhecimento dos outros (ser enérgico, querer que os outros reconheçam a obra, ter
objetivos claros). Estas características vão ser comparadas com as do indivíduo “inteligente”: capacidade de resolver
problemas práticos, capacidade verbal, integração e equilíbrio intelectuais, orientação para objetivos claros,
inteligência contextual e fluidez de pensamento.

A criatividade é um fenómeno com múltiplas facetas e, é por isso, que desafia uma definição precisa (Torrance, 1988);
considera que, para uma aproximação científica à criatividade, é necessário ter uma definição suficientemente
aceitável que permita encontrar modelos científicos para este fenómeno. O autor opta por definir a criatividade através
dos processos psicológicos implicados e descreve o pensamento criativo como o processo de tomar conhecimento
das dificuldades, problemas, ausências de informação, elementos desaparecidos, anomalias, de cometer erros e
formular hipóteses acerca de deficiências, avaliar erros e hipóteses, possivelmente revê-las e comprová-las e, no final,
comunicar os seus resultados. Desta forma, pode-se inferir que a criatividade admite flexibilidade, adaptação,
originalidade, talento, genialidade e sobredotação.

Vernon (1989) considera que, apesar da existência de diferentes aproximações conceptuais sobre o fenómeno da
criatividade, é possível encontrar um consenso relativamente à seguinte definição: “A criatividade é a capacidade da
pessoa para produzir ideias, descobertas, reestruturações, invenções, objetos artísticos novos e originais, que são
aceitos pelos especialistas como elementos valiosos no domínio das Ciências, da Tecnologia e da Arte. Tanto a
originalidade, como a utilidade, como o valor, são propriedades do produto criativo, embora estas propriedades
possam variar com o passar do tempo” (Vernon, 1989).

Para Porter (1985), a inovação é um conjunto de melhorias na tecnologia e nos métodos ou maneiras de fazer as
coisas. As principais causas de inovação são as novas tecnologias, as novas necessidades do comprador, o
aparecimento de um novo segmento de indústria, custos ou oportunidades oscilantes de insumo, ou ainda mudanças
nos regulamentos governamentais.”

A referência da utilização de alternativas ao modelo tradicional de ensino, enfatizando as metodologias ativas foi feita
por 70% dos participantes e a isto atribuíram o conceito de criatividade e inovação.

Na percepção dos participantes, a criatividade deve estar presente no ambiente acadêmico, principalmente, por
favorecer o trabalho pedagógico e consequentemente o aprendizado. No entanto, entendeu-se, a partir dos relatos
dos professores, que existe uma dicotomia conceitual relacionando à utilização de metodologias e recursos com o
propósito criativo e inovador. Entretanto, pode-se afirmar que apesar das divergências conceituais e predomínio da
utilização de métodos, o que não caracteriza a criatividade, pode-se relacionar a inovação em relação ao modelo
utilizado anteriormente e conseguem desenvolver a criatividade do aluno a partir delas.

Elementos utilizados na prática docente

Com a internet e a divulgação de diversos cursos e materiais, torna possível que a aprendizagem aconteca em
qualquer lugar, a qualquer hora e com pessoas diferentes, e com o que não faz sentido diante de um método
tradicional de ensino. Isso é complexo, necessário e um pouco assustador, porque não temos modelos prévios bem
sucedidos para aprender de forma flexível numa sociedade altamente conectada. (ALMEIDA & VALENTE, 2012).

Teóricos como Dewey (1950), Freire (2009), Rogers (1973), Novack (1999), entre outros, enfatizam, há muito tempo, a
importância de superar a educação bancária, tradicional e focar a aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o
e dialogando com ele.

Em relação a pratica docente, foram referenciadas como práticas criativas e inovadoras a utilização de diversas
metodologias, conforme as diversas falas apresentadas.

No ensino superior, a utilização de metodologias ativas está se tornando uma prática comum, e não se pode dizer que
a utilização destas não tenham qualquer relação com a criatividade. Para Munari (1981) “Criatividade não significa

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/criatividade_docente_uma_reflexao_acerca_das_praticas_em_institui.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-11,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



improvisação sem método”. Não se deve alimentar a ilusão de que o processo criativo é completamente livre e
independente.

Nas metodologias ativas, o aprendizado se dá a partir de problemas e situações reais; os mesmos que os alunos
vivenciarão depois na vida profissional, de forma antecipada, durante o curso.

[...] Experimentações com substancias e materiais presentes no seu cotidiano (professor nº2).

[...] Exemplificações de forma que o aluno utilize um conhecimento prévio para a construção de um novo
conhecimento (professor nº6).

[...] Dinâmicas, utilização de metodologias ativas, participação ativas dos acadêmicos (professor nº9).

[...] Roda de conversas, aulas participativas (professor nº16).

As novas metodologias de ensino proporcionam ao professor elementos que estimulam a criatividade, uma vez que
não se trata de um fenômeno independente, nem tampouco podemos nos referir a elas como elementos absolutos da
criatividade.

A Sociedade determina o que pode receber a classificação de “criativo” de muitas maneiras diferentes e que, em
última instância, se limita a juízos de especialistas (críticos de arte, académicos, cientistas, entre outros). Em geral, e
transcendendo a importância social destes juízos, parece que há um consenso em admitir que para identificar uma
atividade como criativa, esta tem de possuir três propriedades: ser original ou novo, ser útil ou interessante e refletir a
marca do seu criador (SEABRA, 2007).

Diante da afirmação, podemos inferir que a utilização de metodologias de forma inovadora, útil e interessante,
marcada pelo docente que a implementa, demonstra sinais de criatividade.

Elementos limitadores da pratica criativa

Para promover um ambiente propício ao desenvolvimento da criatividade, o professor tem um papel muito especial
neste processo (ALENCAR, 2002) e ainda, o desenvolvimento da criatividade na educação em qualquer nível, passa
necessariamente pelo nível da criatividade dos profissionais que nela se encontram. Pois, para favorecer o
desenvolvimento da criatividade dos alunos, é importante contar com professores motivados a utilizar práticas
pedagógicas criativas; educadores assim motivados servirão de modelo e estímulo ao desenvolvimento do potencial
criador de seus alunos.

Várias foram as limitações citadas como impossibilitadoras da expressão da criatividade na prática dos docentes
participantes.

[...] A participação do aluno, a imaturidade diante das propostas, o aluno entende que o professor quer enrolar quando
propõe uma aula participativa, ativa. (professor nº19).

[...] O maior limitador é o tempo. Não existe um tempo determinado para o professor preparar e inovar suas aulas e
isso nem sequer é conversado, não há um apoio por parte da coordenação, um horário para o preparo das aulas
(professor nº13).

[...] A falta de recursos e o pouco investimento na formação da habilidade no docente. (professor nº1).

Wechsler (2002), apresenta os resultados de vários estudos brasileiros sobre a importância do desenvolvimento da
criatividade no contexto escolar, realizados em diferentes faixas etárias, apresenta como maior desafio, o despertar
dos professores para suas próprias dificuldades em desenvolver estratégias de ensino mais adequadas. Dentre as
dificuldades estariam aquelas ligadas ao despreparo do professor, em virtude de falhas em sua formação e à
existência de barreiras pessoais internas que o impedem de ousar e utilizar estratégias inovadoras em sua prática.

Oliveira e Alencar (2007) em seu estudo com professores do curso de Letras, apresenta que dentre as barreiras à
criatividade mais citadas pelos entrevistados, foram apresentadas algumas relacionadas à formação e atuação do
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professor, como, por exemplo, o ensino tradicional e conteudista que receberam em sua formação, o
desconhecimento do tema criatividade, a ausência de atualização e o ensino excessivamente teórico praticado nos
cursos de formação de professores.

Em outro trabalho realizado por Oliveira (2003), foi referido pelos professores a falta de tempo para preparar as aulas
e a falta de apoio institucional e da coordenação.

Nos estudos de Alencar e Martínez (1998) com professores brasileiros, cubanos e portugueses, comprovaram a
existência de barreiras de ordem pessoal para o desenvolvimento da criatividade, tais como o medo de errar, de
fracassar e da crítica, foram as mais enfatizadas pelos profissionais brasileiros e portugueses, enquanto para os
educadores cubanos foi a limitada capacidade de observação, de análise ou de reflexão. Já com relação a barreiras
de ordem social, a falta de tempo apareceu como principal impedimento à expressão da criatividade dos educadores.
Também em pesquisa de Alencar e Fleith (2003), junto a professores de distintos níveis de ensino, uma das barreiras
à expressão da criatividade docente mais evidenciada foi a falta de tempo.

Uano (2002), ao discutir as barreiras à criatividade, ressalta a importância dos recursos na diversificação de
estratégias de ensino para atender aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. A falta de recursos materiais
também foi um dos obstáculos à criatividade indicada no estudo realizado por Ribeiro e Fleith (2007) com professores
e estudantes.

Considerações finais

A promoção de pensamento criativo e inovador é o primeiro passo para a qualidade das instituições de ensino. Este
trabalho possibilitou avaliar as percepções dos docentes sobre criatividade e inovação e percebe-se que há uma
dicotomia, de um lado os docentes se consideram criativos e inovadores, por outro, referem as metodologias como
sendo criatividade, mostrando um equívoco conceitual.

Outro aspecto importante a ser considerado é referente aos elementos de criatividade que são utilizados na pratica
docente, onde foi mencionado a utilização de experimentos, roda de conversa, dinâmicas e metodologias ativas,
porém em nenhuma das respostas apareceu elementos que compõe realmente a criatividade.

As limitações que interferem negativamente para a promoção de um trabalho criativo referidos pelos docentes foram,
imaturidade científica do discente, ética e respeito, habilidades pessoais, falta de recursos, falta de tempo e incentivo.
Sugere-se a capacitação do docente, o investimento em recursos que favoreçam as práticas, o apoio e incentivo dos
gestores.

Desta forma constatamos a relevância do tema aqui discutido no sentido não só de identificar as práticas, mais de
promover um desenvolvimento e estímulo da expressão da criatividade no trabalho docente.
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