O ENSINO DA CRIATIVIDADE COMO PRÁTICA EMPREENDEDORA1
Taciane Soares Corrêa2
Resumo
Ao observar o avanço da cultura criativa no mercado de trabalho e a necessidade de cada
vez mais o profissional estimular o seu espírito criativo em busca de um lugar no mercado,
percebe-se a necessidade da academia servir como subsídio de preparação para esta
conquista. Este trabalho propõe-se então, a relatar a metodologia de sala-de-aula
desenvolvida na disciplina de Qualidade e Criatividade do Curso de Design de Moda e
Tecnologia do Centro Universitário Feevale, a qual perpassa pelo desejo de estimular o
estudante enquanto criativo-empreendedor que não apenas entende as etapas do processo
criativo, mas estrutura-se para a competitividade mercadologia, assim como repensa o seu
papel de profissional-cidadão colaborando para a construção de um organismo social
voltado para a solidariedade, a justiça, as preocupações ambientais e o bem comum da
sociedade. Palavras-chaves: criatividade, empreendedorismo e práticas de ensino.
Abstract
By observing the advancement of creative culture on the labour market

and the

professional’s increasing needs to stimulate their creative spirit in search of a place in the
market, we understand the academy’s need to help as a subsidy of preparation for this goal.
This Paper proposes to report the methodology of classroom developed in the Quality and
Creativity discipline that belongs to Fashion Design and Technology Course of Feevale,
which passes by the desire to stimulate the student entrepreneur-creative, who does not only
understands the steps of the creative process, but structures himself for the marketing
competitiveness, as well reconsiders his role as a professional-citizen contributing for the
construction of a social organization dedicated to solidarity, justice, environmental
concerns and common wealth of society. Key words: Creativity, Entrepreneurship,
Practice of teaching
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Introdução
“A pessoa criativa tem que eliminar todos os deves e
não-deves. Ela precisa de liberdade e de espaço, muito
espaço; ela precisa do céu inteiro e de todas as estrelas
que existem nele. Só assim sua espontaneidade pode
começar a florescer”.
Osho

Apesar de pouco valorizada por muitos anos, permitindo até que grandes criadores
morressem para depois serem reconhecidos ou até mesmo conhecidos, a criatividade pode
ser considerada como a ferramenta que inventou o mundo, visto que sem ela não se teria
luz elétrica, transporte, e nenhum desses objetos que hoje facilitam o dia-a-dia e parecem
tão comuns.
Pode-se observar que ainda a criatividade não assume o seu devido lugar no mundo,
mas já está sendo mais percebida por grandes pensadores e até empresários. A criatividade
está saindo de seu pedestal. Não é somente os artistas, os publicitários e os designers que
precisam e podem desenvolvê-la, ela passou a tomar as ruas, se popularizou aos poucos e
começou a ser reconhecida em diferentes atividades.
Hoje um médico, um advogado, um físico, um matemático, um empresário e até
mesmo um fazendeiro, precisam pensar criativamente, procurando sair da rotina e passando
a resolução de problemas com menos custo e em um curto espaço de tempo, e isto exige
que se passe a usar essa extensão da inteligência humana de forma mais profissional.
Já que hoje em dia o mercado está cada vez mais acirrado, com milhares de opções
de produtos que podem satisfazer à mesma necessidade e/ou desejo, e para cada um desses
produtos ainda têm centenas de marcas, o sujeito contemporâneo acaba em um fogo
cruzado de opções para escolher a melhor forma de se satisfazer. Todavia com essa
realidade como gerar lembrança? Como chamar a atenção? Como tocar o coração do

2

público-alvo? Nesse sentido, parafraseando Carlos Alberto Carvalho Filho3, é preciso ser a
Azeitona da empada do consumidor.
Até mesmo dentro das organizações, a cultura corporativa foi substituída pela
cultura criativa, onde o que passa a ser valorizado é a capacidade de pensar, afirma Florida
(2002). E é incontestável que depois de passar pela Era da Produção, pela Era das Vendas,
pela Era do Marketing, da Tecnologia e do Conhecimento, hoje se está vivendo a Era da
Inovação. Pois atualmente ser criativo e inovador não é mais um diferencial, mas sim uma
necessidade de sobrevivência no mercado; é preciso estar todo o tempo se reinventado não
só em produtos, mas em formas de atuação, de comunicação, em estratégias de marketing e
inclusive em formas de encantar e surpreender o consumidor.
Exemplo disso é a Havaianas, uma marca que se preocupa em surpreender, encantar
e inovar, a cada estação. Quando o público pensa que não vai ter surpresa em termos de
chinelos de borracha que não soltam as tiras e não tem cheiro, a Havaianas lança um novo
modelo, faz uma nova estratégia de mercado. E fideliza seus consumidores, além de
conquistar novos públicos.
Ângela Hirata, gerente de marketing internacional das Havaianas que tornou a
marca um fenômeno mundial afirma que o Brasil é um país com muito potencial criativo,
porém, não acredita nele. Para Hirata (on-line) o que falta é confiança e realmente gostar do
que se faz, e finaliza que quando se quer verdadeiramente fazer acontecer, isso acontece.
Ângela também é uma das vice-gerentes da ABEST (Associação Brasileira de Estilistas) e
assume que o seu maior desafio é conseguir elevar a moda brasileira a um status de costura
internacional, vindo os estilistas brasileiros a serem quem sabe até melhores que os
estilistas de renome mundial, comenta.
Florida (on-line) concorda com Hirata de que o Brasil é um centro de criatividade
artística, cultural e musical, dentro do seu mosaico de diversidade. E corrobora que o
desafio brasileiro no século 21 é passar para o próximo nível, transformando criatividade
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em inovação tecnológica e em competitividade econômica, a ponto de criar valor e bemestar. O mundo desesperadamente precisa de um novo modelo de desenvolvimento liderado
pela criatividade e o Brasil reúne as condições para apresentar uma opção a esse contexto.
Além da questão de mercado, outro ponto a ser analisado é a própria evolução do
sujeito nesse contexto global contemporâneo, que ao mesmo tempo remete as questões
locais. É evidente que com o avanço de informações, com a velocidade da tecnologia, em
síntese, com um mundo capitalista e efêmero em que tudo muda muito rápido, a situação
fica mais complexa e a questão central é: Como o homem pode ter uma identidade única e
estática? Hall (2005) já levanta essa questão esclarecendo sobre a identidade fragmentada
do sujeito moderno, em que ele não tem apenas uma identidade, mas várias que assumem
conforme seu dia-a-dia, de acordo com suas ações, seus hábitos, e seu estilo de vida.
E esse sujeito além de estar fragmentado deseja a exclusividade, o único e o singular
para a sua vida, mas em contrapartida conforme afirma Maffesoli (1998) ele também busca
a identificação com o grupo social, pois quer se sentir pertencente a um estar-junto-grupal.
Mas fazendo parte desse grupo ele quer se sentir exclusivo e em busca desse ideal preza
pelo diferente e pelo inovador e, além disso, destaca-se também o seu desejo por algo que
toque seu coração e lhe emocione, pois produtos que tem apenas qualidade e um preço
adequado estão prestes a não vender mais. Essas são apenas qualidades suficiente para
entrar no mercado. Para que um produto se mantenha é preciso um pensar mais complexo e
estratégico dos anseios, sonhos e desejos desse sujeito pós-moderno, além, obviamente, de
procurar desvendar seu imaginário.
Nessa perspectiva não se é mais possível pensar apenas nas quatro ferramentas do
mix de marketing, os famosos 4Ps (produto, preço, ponto de venda e promoção) é preciso,
de uma forma simplificada4, acrescentar 1P – o P de Paixão. Pensando que o marketing
nada mais é do que um processo de troca em sua origem, e hoje o que se deseja são marcas
e produtos que encantem e surpreendam é que se soma o P da Paixão, visto que através dele
será possível que sejam efetivadas relações fiéis, fundamentadas em trocas emocionais que
gerem sensações a ponto de sacudir os sentidos humanos. E para isso, se tem a criatividade
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como uma grande aliada nesse contexto, social, cultural, psicológico e mercadológico de
desejos, sonhos e imaginários a serem satisfeitos e fascinados por ações inovadoras e,
acima de tudo, estratégicas.
A grande questão é: como correlacionar o exercício de uma atividade didáticopedagógica nos dias atuais com essa realidade mercadológica? Os acadêmicos têm como
expectativa, em uma disciplina voltada para a criação, tornarem-se mais criativos, e
geralmente afirmam não serem criativos, e que querem aprender a ser. Esse artigo, no
entanto, se propõe a desmistificar esses conceitos de que a criatividade é encontrada
externamente ao indivíduo e de que esta deve ser pensada separadamente de uma estratégia
mercadológica. O que requer de um professor que trabalha com criação algo mais do que o
preparo técnico e metodológico adequado, mas uma sensibilidade para orientar o autoconhecimento criativo, assim como preparar o acadêmico para focar suas criações em
potenciais segmentos de mercado. Ações que se tornam fundamentais para o exercício
cotidiano do ensino de disciplinas técnicas ou teóricas, voltadas para o enfoque da criação.
É possível ensinar criatividade?
Esse é o outro questionamento a ser feito. Como ensinar algo que o ser humano já
sabe, já nasceu sabendo, que lhe nato? A criatividade nada mais é do que um impulso
elétrico no cérebro humano, sendo considerada uma das suas potencialidades. Em síntese, é
inerente ao indivíduo e pode ser exercitada e desenvolvida, ou melhor dizendo deve ser
desbloqueada e resgatada em sua essência.
Muitos são os autores e pensadores que compartilham dessa idéia, Barreto (1982)
faz referência aos estudos de Freud, para afirmar que a criatividade é originada em um
conflito dentro do inconsciente (id). E que mais cedo ou mais tarde, o id produz uma
solução para o conflito. Se a solução reforçar a atividade pretendida, é encarada como
criatividade. Podendo, assim considerar que a fonte da criação humana é uma energia do
inconsciente. “A pessoa criativa aceita as idéias que surgem livremente em seu
inconsciente. Ela inclusive afrouxa, por vezes, o controle do ego sobre o id,
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propositalmente, de forma a permitir que lhe aconteça o ‘estalo’ desejado” (ibid: p. 88).
Contudo, a criatividade depende de uma relação entre o ego e o id, quanto mais relaxado
for o ego, mais criativa será a pessoa.
Em contrapartida ao enfoque freudiano, a neopsicanálise, diz que a criatividade não
é um produto do id, e sim de uma outra entidade entre o id e o ego: o pré-consciente, como
se pode perceber:
A criatividade é uma regressão permitida pelo ego em seu próprio interesse, e a
pessoa mais criativa é a que pode recorrer ao seu pré-consciente de maneira mais
livre do que as outras. O pré-consciente é a fonte da criatividade por causa da
liberdade de reunir, comparar e rearranjar as idéias (BARRETO, 1982, p. 90).

Ainda nesse panorama do olhar da psicologia Barreto (1982) resgata Guilford, o
qual corrobora que a criatividade é uma forma de pensamento e que a mente humana
abrange 120 fatores ou capacidades diferentes, dos quais apenas 50 são conhecidos,
formando duas grandes classes: uma pequena, que seria a capacidade de memória, e outra,
bem maior, que seriam as capacidades de pensamento. E estas se subdividem em
capacidades cognitivas (de reconhecimento de informação); capacidades produtivas (para
gerar novas informações) e capacidades avaliativas (para julgar as informações).
Amparados por essa linha de raciocínio, o que pensar a respeito de uma
metodologia para ensinar criatividade? Parte-se do princípio, nesse caso, de que o professor
servirá apenas como um facilitador de um auto-conhecimento ou até mesmo de uma
lembrança de como se era criativo na infância, pois outro ponto já sabido é que todos os
indivíduos nascem criativos e que com o tempo vão sendo podados, bloqueados e
enquadradados em uma caixinha para não ficar fora do padrão que rege a coletividade.
São as paredes dessa caixinha que precisam ser rompidas para poder estar de um
mercado que passou a valorizar o processo criativo, como confirma Gardner (2007) “em
nossa sociedade global, conectada, a criatividade é buscada, cultivada, valorizada” (ibid: p.
71) e para isso, hoje empresários conceituados estão fazendo curso para entender e aprender
a perceber a intuição, que nada mais é do que um exercício de auto-conhecimento.
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Apesar dessa realidade, é essencial que fique claro que a criatividade requer muito
trabalho, disciplina, comprometimento e acima de tudo coragem para fazer diferente da
maioria, trilhar caminhos desconhecidos e muitas vezes ter que percorrê-lo sozinho. Essa
reflexão requer desmistificar o senso comum de que as idéias vêm do nada, que caem do
céu. Elas precisam, sim, ser cultivadas e exercitadas continuamente.
Sobretudo é com essas questões que o professor de criatividade se confronta e além
de tudo tem que ultrapassar a barreira que permitirá que as idéias saiam na cabeça, passem
para o papel e virem projetos consistentes e formatados para o mercado. Pois idéias na
cabeça todos têm. O indivíduo tem idéias a cada segundo. Mas quem de fato transforma
suas idéias em algo factível? E baseado nessa perspectiva e nos estudos de Gardner (2007)
e Cury (2003) que se descreve o método de ensino da disciplina de Qualidade e
Criatividade, ministrada para o Curso de Design de Moda e Tecnologia.
Empreendendo idéias
Buscando compreender as reflexões ora proposta para as atividades desenvolvidas
nessa disciplina visa-se, inicialmente, o resgate do espírito criativo, para na seqüência
formatar e estruturar idéias para o mercado. Por sua vez, as primeiras atividades
desenvolvidas remetem os acadêmicos ao universo infantil, pois conforme Gardner (2007)
“a mente de uma criança de 5 anos representa, em um sentido, o ponto máximo dos poderes
criativos” (ibid: p. 76). Analisando esse estudo e seguindo os aconselhamentos do autor de
que o educador deve manter viva a mente e a sensibilidade da criança é que se propõe com
essas ações resgatar elementos que na maioria das vezes foram perdidos pelo caminho da
construção do sujeito adulto, visto que inúmeras vezes as proposta educacionais são
contraproducentes, pois apenas se procura cumprir planos de ensino sem catalisar questões
criativas e tão pouco estimular a geração de soluções criativas.
Entre as atividades desenvolvidas, destacam-se: “Modelando a sua criatividade” e
“Ao ar livre com a criação”, as quais tiveram como objetivo quebrar paradigmas, e
resgatar ações que eram feitas na infância, ou até mesmo realizar atividades que o indivíduo
não realizou quando criança. Como se pode observar na FIG 1 os acadêmicos estão
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descontraídos e envolvidos na manipulação de massinha de modelar, assim como na leitura
de história em quadrinhos na área externa da Instituição. A partir dessas duas atividades a
proposta de trabalho foi à produção de uma história em quadrinhos infantil, onde era
preciso animar, ou seja, dar vida aos personagens, as obras de arte criadas com a massinha
de modelar.
FIG 1 – Voltando a ser criança

Fonte: Arquivo próprio – Março de 2008

Dando continuidade ao repensar o seu estilo de vida, e visando analisar se este
estimula ou não o resgate da criatividade descreve-se as seguintes propostas de trabalho:
“Liberando e pintando a mente criativa” (FIG 2) e “Desbloqueando a criatividade”
(FIG 3). Ambas visam trabalhar a liberação do pensamento criativo e as questões
relacionadas à desinibição e a quebra de paradigmas, com o intuito de transgredir a rotina.
Tanto a aula de pintura, quanto a atividade corporal objetivam trabalhar com as diferentes
inteligências do indivíduo e, com isso desenvolver sua “capacidade de gerenciar os
pensamentos, administrar as emoções, ser líder de si mesmo, trabalhar perdas e frustrações,
superar conflitos” (CURY, 2003, p. 57). E para que isso aconteça o autor afirma que é
preciso transformar a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. E o
que se propõe em virtude dessas observações é gerar vivências e com isso quebrar barreiras
internas para que o acadêmico possa atuar com liberdade em suas ações. Somente um
homem livre poderá colocar em prática suas criações, de forma a ter coragem de enfrentar o
diferente, visto que é preciso ir contra a correnteza da maioria e principalmente reelaborar,
criticar, analisar e até guardar suas próprias idéias quando necessário.
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FIG 2 – Liberando o espírito criativo

Fonte: Arquivo próprio – Abril de 2008

FIG 3 – Movimentando o lado criativo

Fonte: Arquivo próprio – Abril de 2008

Mas para que essa difícil tarefa de construção/elaboração de uma idéia seja colocada
em prática é fundamental que se sabia, essencialmente, qual é a sua paixão. O que move a
vida? O que sacode a sua energia? E para ajudar a refletir sobre essa questão a atividade
“Revelando a sua paixão” é proposta com o intuito de trazer a tona os gostos e prazeres
do criador em potencial, fazendo-o escolher apenas uma e a partir dela procurar uma
atividade em sua profissão, a qual possa correlacionar a sua paixão com a sua atividade
profissional.
Com base nessas ações ora apresentadas, a atividade subseqüente visa a elaboração
de um projeto empreendendo idéias, pois a intencionalidade é que o aluno saia com um
modelo de projeto que possa auxiliá-lo na estruturação de uma idéia, e com a clareza de que
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a criatividade requer disciplina e planejamento. Pois como reitera Dornelas (2001) o índice
de mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras nos primeiros anos de existência
ficam em torno de 70%, e muito dessa insustentabilidade se deve ao fato de não ter um
planejamento.
Tudo começa com o reconhecimento de uma necessidade, pois muitos
pesquisadores do processo criativo afirmam que quando se sabe reconhecer o problema,
mais de 50% da solução já foi encontrada. Já Kaminski (2000) contribui dizendo que a
análise da necessidade é realmente o início de tudo e pode ser derivada de diversas
maneiras, “como uma simples asserção originada da observação de um indivíduo [...] ou
como resultado de uma complexa pesquisa de mercado” (ibid: p.27).
Após o reconhecimento, parte-se para definir a solução, ou seja, qual o produto
deve ser criado e quais as características ele deve ter para solucionar o problema já citado,
seguido da definição de objetivo e meta. Até o momento, o acadêmico tem uma breve
noção do direcionamento da sua criação no mercado, então vem o detalhamento do
público-alvo, item fundamental para posicionar o produto em um mercado-potencial, o que
requer também uma análise dos concorrentes diretos e indiretos.
Com esse breve panorama, que se propôs a uma contextualização de uma
oportunidade de mercado, começa-se o processo de criação, que inicia com a técnica de
brainstorm5, acompanhado da associação e seleção das idéias a serem implantadas. Com
essas informações é possível definir a melhor de forma de comunicar o produto para o
mercado, assim como a forma que ele vai se posicionar na mente do consumidor.
Definido essas questões, é o momento de escolher um nome, uma marca, uma logotipia
e uma embalagem que consigam transmitir o posicionamento para o público-alvo. Ainda
em termos de comunicação se planeja as formas de divulgação do produto, constituindo
assim a estratégia e tática provindas do objetivo e da meta. Como são produtos novos no
mercado, devem estar focados em objetivo e meta a curto prazo, fazendo referência a
atingir o conhecimento do público-alvo.
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Questão definida, adentra-se na segunda parte do planejamento, que se propõe a
estruturar as idéias visando implantá-las de forma factual. Esse momento refere-se à
definição de qualidade, que inicia pela análise de qualidade na implantação de projetos,
passando pela definição de: foco de qualidade, gestão de qualidade (onde são
estruturados: Tarefas, Estrutura e Ambiente Empresarial) e qualidade da comunicação, na
qual se visa fazer uma defesa do processo de comunicação, explicado anteriormente, assim
como uma fundamentação do conceito da marca.
Passado desta etapa, finaliza-se o processo com a estruturação dos 7Ms, itens
desenvolvidos para a qualidade em projetos de Design e adaptados para a proposta
acadêmica. Define-se: 1. Mão-de-obra necessária para cumprir a meta e desenvolver o
produto; 2. Materiais para fabricar o produto; 3. Máquinas utilizadas na produção; 4.
Métodos de treinamento necessário para qualificar a mão-de-obra; 5. Medições que se
refere a implantação de um sistema de controle de qualidade, como o ISO por exemplo; 6.
Memória, aqui se resgatam as pesquisas realizadas no decorrer do projeto; 7. Meio
Ambiente, é a realização de uma proposta com enfoque no ambiental-social, visando uma
melhor qualidade de vida para a comunidade envolvida. Kaminski (2000) fala da
importância de se projetar com o foco no meio ambiente, estabelecendo princípios
sustentáveis no aprimoramento das idéias.
Paralelo ao planejamento, continuam sendo propostas atividades estimuladoras da
criatividade, que sugerem uma reflexão sobre o exercitar criativo, motivando o aluno a
assumir vontades já existentes e a procurar sua própria fonte de motivação interna. Proposta
de ensino-aprendizagem que encontram fortalecimento nas palavras de Predebon (2005):
“Nossa criatividade, que vem do interior, também pode ser induzida pelo exterior, ao se
adotar padrões de comportamento ‘pré-criativos’’’. (ibid: p. 122) e conclui que esses
comportamentos pré-criativos são porta de entrada para a criatividade em si e acabam
ajudando no desenvolvimento de uma personalidade criativa. E é exatamente isso que se
considera necessário no contexto acadêmico, facilitar que o aluno compreenda o seu
processo individual de criação e a partir daí entenda a importância de tirar as suas idéias da
cabeça, e na seqüência tirá-las do papel.
Considerações finais
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Diante da prática de ensino descrita, e do entendimento de que o “ensino” da
criatividade deve ser diferente das restantes disciplinas da academia, observa-se que os
alunos do Curso de Design e Moda e Tecnologia que responderem a temática de trabalho
proposto, estarão construindo um caminho individual prático-conceitual que se correlacione
com seus desejos, com seus sonhos e com suas aspirações internas.
Compreender a necessidade de se fazer aquilo pelo qual se é apaixonado, com um
pouco de fantasia, e trazendo a tona: o lúdico, o onírico, a intuição, a curiosidade, a
originalidade, o mágico e o misterioso, permite-se que o insight atravesse a linha do
inconsciente e se materialize em uma idéia inovadora. Daí o próximo passo é colocar os pés
no chão, os olhos no mercado e o coração no consumidor para fazer as idéias virarem
empreendimentos de sucesso.
E no desempenho didático-pedagógico o que se propõe é facilitar esse processo,
conscientizando que “o céu não é o limite” para a abundância da criatividade humana. E o
que se almeja é ver em ação o estudante-criativo-sujeito-empreendedor, de suas idéias e
colaborador-construtor de idéias coletivas, assim como um profissional-cidadão consciente
da sua responsabilidade social e, fundamentalmente, ambiental, de forma a contribuir para a
construção de uma realidade mundial voltada para os valores de: solidariedade, justiça,
ética, e com as ações direcionadas para o bem comum.
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