ANDREZA CAROLINE POSSENTI

0 DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE DOS ALUNOS DE CURSOS
SUPERIORES DE ADMINISTRAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
UM ESTUDO DE MULTICASOS

Florianópolis
2004

Andreza Caroline Possenti

0 DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE DOS ALUNOS DE CURSOS
SUPERIORES DE ADMINISTRAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
UM ESTUDO DE MULTICASOS

Trabalho de Conclusão de Estagio apresentado
disciplina Estágio Supervisionado — CAD
5236, como requisito parcial para obtenção do
grau de Bacharel em Administração da
Universidade Federal de Santa Catarina, área
de concentração em Criatividade.
Professor Orientador: Edinice Mei Silva

Florianópolis
2004

ANDREZA CAROLINE POSSENTI

0 DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE DOS ALUNOS DE CURSOS
SUPERIORES DE ADMINISTRAÇÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS
UM ESTUDO DE MULTICASOS

Este Trabalho de Conclusão de Estagio foi julgado adequado e aprovado em sua
forma final pela Coordenadoria de Estágios do Departamento de Ciências da
Administração da Universidade F I de Santa Catarina, em (25 de novembro de
2004)

Prof no e ouza

a

Coordenador de Estógios CAD - UFSC
Portaria n°. 019/CAD/2004

Apresentada à Banca Examinadora integrada pelos professores:

Profess

dmice Mei Silva
Orientadora

Professora Liane Carly Hermes Zanella
Membro

Professor ano de Souza Almeida
Membro

Florianópolis
2004

Dedico esta monografia antes de qualquer coisa, a Deus, que me
deu forças e vontade para caminhar e desenvolver a mesma.
Dedico a Altair e Juraci Possenti, meus pais que são as pessoas
mais importantes em minha vida e que a cada dia fazem com
que eu me sinta a mais amada das criaturas. A Thays A.
Possenti, minha irmã, que junto a meus pais completa minha
família que amo tanto. Dedico àqueles que fizeram parte dessa
caminhada acadêmica junto comigo, onde eu aprendi muita
coisa e conheci muitas vidas, onde muitas dessas pessoas irão ter
um lugar cativo e muito especial em meu coração para toda a
minha vida. Dedico também àqueles meus amigos que não
estavam aqui dentro dessa universidade, mas que
acompanharam meu crescimento nesse contexto, além de
fazerem parte de momentos tão especiais e de pura alegria, ou
de momentos tristes também. A todos pelo incentivo,
entusiasmo, confiança, carinho, enfim, por fazerem parte de
minha vida.

Agradeço a UFSC por proporcionar meios para que eu
conseguisse adquirir conhecimento, durante o período em que
estive inserida na mesma; aos professores que ministraram as
aulas durante esse mesmo período, e em particular a Professora
Edinice, que além de ser minha orientadora neste trabalho e
ministrar disciplinas as quais cursei, me fez vislumbrar as ações
do ser humano a partir de um outro ângulo que é o da
criatividade. Este agradecimento é contemplado também a Altair
e Juraci Possenti, que além de pais, são as pessoas de maior
importância em minha vida, a Thays Possenti, minha irmã; A
todos os meus amigos que contribuíram direta ou indiretamente
em meu crescimento e que acompanharam o desenvolvimento
deste trabalho. Aos coordenadores de cursos de Administração,
que se dispuseram a colaborar nas entrevistas

e assim

contribuíram para a conclusão desse trabalho. A todos aqueles
que entraram e fizeram parte de minha vida durante a minha
vivência acadêmica e colaboraram para eu ser o que sou hoje. E
por fim, mas um dos mais importantes agradecimentos, a Deus,
que é quem me dá forças e entusiasmo para seguir caminhando.

E melhor tentar e falhar,
que preocupar-se e ver a vida passar;
é melhor tentar, ainda que em vão,
que sentar-se fazendo nada até o final.
Eu prefiro na chuva caminhar,
que em dias tristes em casa me esconder.
Prefiro ser feliz, embora louco,
que em conformidade viver.

Martin Luther King

RESUMO
POSSENTI, Andreza Caroline. 0 desenvolvimento da criatividade dos alunos de
cursos superiores de Administração de Florianópolis - Um estudo de multicasos.
2004.(86f.).Trabalho de Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de
Administração, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.

0 objetivo central desta monografia consiste em verificar se a "Criatividade" vem sendo
estimulada nos alunos de Cursos de Administração de Florianópolis. Para tanto, realizouse, primeiramente uma busca teórica para o entendimento e a descrição de criatividade,
potencial criativo, processo criativo, aprendizagem. Também foram pesquisados os
assuntos relativos a diretrizes curriculares, habilidades e competências do administrador e
projeto pedagógico. A partir disso, foi possível realizar entrevistas com os coordenadores
de cursos de Administração em três IES (Instituições de Ensino Superior) de
Florianópolis, objetivando saber os cursos pesquisados contemplam em seus projetos
pedagógicos o desenvolvimento da Criatividade nos alunos. Também foi verificado se os
Cursos de Administração da ESAG, UNICA e ASSESC disponibilizam aos alunos, ou
utilizam em sala de aula, praticas de ensino direcionadas à desenvolver a criatividade no
corpo discente. Dentre as conclusões obtidas, o estudo possibilitou, ter uma maior
compreensão em relação a importância atribuida a criatividade no meio em que se vive.

Palavras chave: Criatividade, Projeto Pedagógico, Habilidades e Competências.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do tema e apresentação do problema

Num mundo atual, onde se convive com um mercado extremamente competitivo,
necessário que as organizações primem por itens de diferenciação em relação as suas
concorrentes. Torna-se necessário, dentro das organizações a tomada de decisões
diferenciadas e acertadas, para poder acompanhar essas constantes e rápidas mudanças no
mercado.
Dentro do atual cenário por qual o mundo passa, a criatividade se mostra de grande
importância para as realizações dentro do meio organizacional. Ela 6 uma ferramenta que irá
ajudar as organizações a tomarem decisões em relação aos seus produtos, ao seu próprio
marketing, a maneira de se colocar no mercado, a forma de conduzir as suas transações
financeiras, a gestão de seus recursos humanos entre outras atividades que ocorrem nas
mesmas.
Nesse contexto em que as organizações se inserem no momento atual, pode-se
dizer que a responsabilidade pela tomada de decisões dentro das organizações se encontra
focada na figura de gestores. Com isso, e baseando-se nas afirmações feitas acima, é possível
concluir que os tomadores de decisão das organizações devem ser seres dotados de grande
poder de criação. Ou seja, com um lado criativo bastante desenvolvido para tanto.
Estudos realizados por diversos autores, como por exemplo, Adams (1994), Stoltz
(1999), entre outros, mostra-se possível desenvolver a criatividade ao longo da vida. Assim,
pode-se dizer inclusive que a criatividade se mostra como um processo de aprendizado. Kao
(1997) fala que esta é a "Era da criatividade" porque é uma "Era do conhecimento", e em uma
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Era que privilegia o conhecimento, a criatividade agrega valor ao conhecimento e o torna
progressivamente mais fail.
A partir das afirmações anteriores, percebe-se que as organizações buscam hoje
então, inserir em seu quadro de colaboradores e executivos, pessoas com alto poder criativo

para que possam lidar tanto com as questões corriqueiras que fazem parte do contexto diário
da organização como também profissionais com capacidade inovadora, que acompanhem as
mudanças no mercado e saibam trabalhar com elas da melhor forma possível, criando novas
maneiras de agir em relação as mesmas.
Partindo do pressuposto de que os gestores de grandes organizações são formados
dentro das universidades e de que os Cursos de Administração visam criar administradores
para trabalharem na busca incessante do sucesso das organizações, esse estudo pretende
pesquisar se os cursos de administração oferecidos pelas IES (instituição de ensino superior)
da grande Florianópolis objetivam a criatividade, desenvolvendo o potencial criativo dos
acadêmicos, no intuito da formação de gestores criativos para atuarem nas organizações.

PROBLEMA: De que forma os cursos de Administração oferecidos pelas IES
(Instituição de Ensino Superior) da grande Florianópolis pretendem o desenvolvimento da
criatividade em seus alunos?
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1.2 Objetivos do trabalho

1.2.1 Objetivo Genii

•

Pesquisar, com relação a criatividade, se os Cursos de Administração oferecidos pelas
IES UNICA, ASSESC E UDESC/ESAG.

1.2.2

Objetivos Específicos

a)

Expor uma síntese das diretrizes curriculares para os cursos de Administração;

b)

Conhecer o projeto pedagógico dos cursos de administração oferecidos pelas IES
UNICA, ASSESC E UDESC/ESAG;

c)

Pesquisar a grade curricular dos cursos de administração oferecidos pelas IES
UNICA, ASSESC E UDESC/ESAG;

d)

Identificar práticas pedagógicas voltadas ao despertar da Criatividade dos alunos
nos Cursos de Administração oferecidos pelas IES UNICA, ASSESC
UDESC/ESAG ;

E
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1.3 Justificativa e importilncia

No mundo atual, onde as mudanças são constantes e de extrema rapidez, é de suma
importância que as organizações caminhem no mesmo passo que esse ambiente mutante.
Sendo dessa forma se toma imprescindível que as organizações possuam recursos humanos
capacitados para tanto.
A criatividade vem sendo apontada como habilidade de sobrevivência para o futuro,
pois ela se mostra na forma de um bem muito precioso, a qual é preciso trabalhá-la, de
maneira que sejam adquiridas habilidades para que se torne possível lidar com os problemas
advindos do dia a dia tanto na vida pessoal quanto na profissional.
A tomada de decisões dentro das organizações, toma proporções grandiosas, e exige
pessoas de visão, que consigam antecipar o futuro, baseados em conhecimento e criatividade.
Essa tomada de decisão se dá comumente na figura dos gestores da organização
Com isso surge o interesse da aluna, partindo do pressuposto de que são as instituições
de ensino superior de administração quem vêm formando os administradores que o mercado
procura, em pesquisar se as mesmas objetivam desenvolver a criatividade de seus alunos e de
que forma vêm fazendo isso de acordo com as diretrizes curriculares exigidas pelo MEC.
E possível perceber a importância desse estudo no meio acadêmico, em relação
formação, todos os anos de várias pessoas nos Cursos de Administração oferecidos pelas IES,
que irão buscar seu "lugar ao sol" em um mercado extremamente competitivo e que exige
pessoas criativas, pró-ativas e que visualizem cenários e situações por vários ângulos. Assim
se mostra de extrema relevância para os alunos desses cursos, terem conhecimento se a
instituição que irá formá-los está desenvolvendo processos e práticas que os levem a
tornarem-se o profissional com as habilidades e competências que o mercado vem exigindo
em relação à criatividade.
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Em suma, este estudo se dá em razão de tits pontos básicos. São eles:
a) Da necessidade da aluna em concluir o curso de Administração na UFSC, sendo
necessário para isso a realização de um trabalho desse porte, além do interesse da
mesma em buscar conhecer se as IES, do curso de Administração de Florianópolis,
estão preparando e desenvolvendo seus alunos, em relação à criatividade;
b) Da importância dessa questão para despertar e/ou aprimorar o interesse das IES dos
cursos de Administração da grande Florianópolis em relação ao desenvolvimento da
criatividade de seus alunos;
c) Do interesse de mostrar aos alunos do curso de Administração da Grande
Florianópolis se a instituição na qual estudam, está pretendendo o desenvolvimento da
criatividade dos mesmos.
d) Pelo fato de ser inédito, não havendo registros de estudos realizados por alunos da
UFSC em relação ao desenvolvimento da criatividade de alunos nos cursos de
administração de Florianópolis.

15

2. METODOLOGIA

Para se conseguir chegar aos objetivos em que o trabalho se propõe, foi necessário e
de fundamental importância que se estabelecesse a metodologia que se utilizada, a fim de
orientar a elaboração do mesmo. Uma metodologia bem definida mostra os métodos corretos
para a coleta e análise dos dados, o que contribui para uma apresentação mais precisa e real
dos resultados. Costa e Barrozo (2001, p. 4) dizem que metodologia "E a melhor maneira de
abordar determinados problemas no estado atual de nossos conhecimentos. E o estudo critico
do método.", enquanto que para eles, "método é o caminho (conjunto de regras) para se
alcançar os objetivos planejados." (COSTA e BARROZO, 2001, p. 5). E dito ainda que
"quando queremos ensinar alguma coisa à outra pessoa, o fazemos utilizando um método que
pode ser eficaz ou não". (COSTA e BARROZO, 2001, p. 4), porém "antes de se estabelecer
um método, é necessário que se estabeleçam os objetivos, ou aonde queremos chegar.
Somente de posse desses objetivos é que teremos condições de definir um método.".
Assim procurou-se adotar processos metodológicos adequados em relação aos
objetivos para buscar alcançar os mesmos da melhor forma possível.
De acordo com Gil (2002) um estudo de caso "consiste no estudo profundo e
exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo

e detalhado

conhecimento, tarefa praticamente impossível, mediantes outros delineamentos." (GIL, 2002,
p. 54).
Nas ciências, durante muito tempo o estudo de caso foi encarado como
procedimento pouco rigoroso, que serviria apenas para estudos de natureza
exploratória. Hoje, porém, é encarado como o delineamento mais adequado
para a investigação de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto
real, onde os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente
percebidos. (YIN apud GIL, 2002, p. 54)

0 presente trabalho, é considerado um estudo multicaso, pois tits instituições foram
pesquisadas: UNICA, UDESC/ESAG E ASSESC.
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Seguindo pelo caminho traçado por Gil (2002) em relação aos diferentes propósitos
que um estudo de campo pode conter, esse trabalho possui os seguintes propósitos em
comum:
a) Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos;
b) Preservar o caráter unitário do objeto estudado;
c) Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada
investigação.
Os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento
preciso das características de uma população, mas sim o de proporcionar uma
visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o
influenciam ou são por ele influenciados. (GIL, 2002, p.55)

Gil (2002) relaciona as etapas a serem seguidas para a realização de um estudo de
caso. São elas:
a) Formulação do problema;
b) Definição da unidade-caso;
c) Determinação do numero de casos;
d) Elaboração do protocolo;
e) Coleta de dados
f) Avaliação e analise dos dados; e
g) Preparação do relatório.
Essas etapas serão identificadas mais à frente, na descrição da metodologia, sem, no
entanto tocar no que tange a formulação do problema, pois a mesma é abordada na introdução
do trabalho.
Em relação aos tipos de pesquisa, Vergara (1997) diz que elas podem ser divididas
quanto aos fins e quanto aos meios. Para o desenvolvimento do presente estudo, se utilizou
quanto aos fins, inicialmente uma pesquisa exploratória e por fim uma pesquisa na forma
descritiva.
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Para Trivirlos (1987) os estudos exploratórios são aqueles que fazem com que o
pesquisador aumente sua experiência e conhecimento em torno de um tema, para que possa
em seguida realizar uma pesquisa descritiva ou experimental.
Quanto aos meios, a pesquisa teve como embasamento as análises documentais,
pesquisas bibliográficas e realização de entrevistas junto aos coordenadores de cursos de
Administração de algumas das universidades da cidade de Florianópolis para o estudo de
campo, e se caracterizou como uma pesquisa qualitativa, e não quantitativa, onde a pesquisa
bibliográfica procura as informações publicadas na literatura especializada, necessárias para a
realização do estudo de campo.
A pesquisa bibliográfica também pode ser considerada:
Um estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado, em
livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao publico
em geral. Fornece material analítico para qualquer outro tipo de pesquisa ,
mas também pode esgotar-se por si mesma. 0 material publicado pode ser
fonte primaria ou secundaria. (VERGARA, 1997, p. 46)

Vergara diz que a pesquisa descritiva expõe características de determinada população
ou fenômeno, não tendo compromisso em explicar aquilo que descreve, embora sirva de base
para a explicação que se procura. Assim, a pesquisa que foi realizada se enquadra dessa forma
por pesquisar se os cursos superiores de Administração da grande Florianópolis estão ou não
estimulando e exercitando o potencial criativo de seus acadêmicos, sem, no entanto, explicar
o porquê deles o fazerem ou não.
A investigação bibliográfica consiste em pesquisar livros, revistas, jornais, materiais
que se refiram ao tema abordado. As fontes são os textos originais ou de primeira mão sobre o
assunto, enquanto a bibliografia é composta pela gama de toda a literatura originária sobre o
assunto, que abrange o conjunto de produções escritas para esclarecer as fontes, divulgandoas, analisando-as, e estabelecendo-as. (Vergara, 1997). Foi utilizado, para a confecção do
trabalho ao qual se propôs, pesquisa em livros, intemet e revistas especializadas na área de
criatividade e de sua importância no meio educacional superior.
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No que diz respeito à definição das unidades caso, a escolha se deu levando-se em
consideração o tempo de existência, reconhecimento e credibilidade no mercado no que tange
o ensino superior de Administração. As IES selecionadas para fazerem parte do estudo foram

a ESAG (Escola Superior de Administração e Gerência), ÚNICA e a ASSESC (Associação
de Ensino de Santa Catarina).
Em relação a coleta de dados, os dados primários provenientes da realidade das
unidades de ensino superior de administração se deu de várias formas.
Isso porque na maioria das pesquisas utiliza-se uma técnica básica para a
obtencao de dados, embora outras técnicas possam ser utilizadas de forma
complementar. .14 no estudo de caso, utiliza-se sempre mais de uma técnica.
Isso constitui um principio básico que nlo pode ser descartado. Obter dados
mediante procedimentos diversos é fundamental para garantir a qualidade dos
resultados obtidos. Os resultados obtidos no estudo de caso devem ser
provenientes da convergência ou divergência das observacties obtidas de
diferentes procedimentos.(GIL, 2002, p. 140)

A primeira das técnicas utilizadas para a obtenção de dados primários, foi executada
na forma de entrevistas, aplicadas com os coordenadores e/ou responsáveis pelo andamento,
planejamento e execução do currículo dos cursos de Administração. As entrevistas foram
realizadas no mês de outubro de 2004 e teve durações aproximadas de 40 minutos cada uma
delas.
A segunda forma de coleta de dados primários nas unidades de ensino superior de
Administração da grande Florianópolis, encontra-se no método de observação direta. Pois no
momento da aplicação dos questionários aos coordenadores da entidade, foi possível por estar
em contato direto com o ambiente em que esses cursos superiores de Administração são
realizados, e assim pode-se ter uma visão mais clara da forma em que os alunos estão
interagindo com o ambiente, se o ambiente proporciona condições de liberdade e autonomia
dos alunos para que desenvolvam sua criatividade. Para Vergara (1997), a observação direta
ou participante é obtida por meio do contato direto do pesquisador com o fenômeno
observado. Com ela é possível ter uma descrição fina dos componentes de uma situação.
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A terceira forma utilizada, estava focada na análise documental das IES pesquisadas.
Como o estudo de caso vale-se de procedimentos de coleta de dados os mais
variados, o processo de análise e interpretacdo pode, naturalmente, envolver
diferentes modelos de análise. Todavia, é natural admitir que a analise dos
dados seja de natureza predominantemente qualitativa. (GIL, 2002, p. 141)

Dessa forma, o relatório feito a partir dos dados primários coletados, conta com certo
grau de informalidade em sua descrição, mencionando falas do entrevistado e exemplos
citados pelo mesmo, buscando sempre fazer uma ligação com os dados secundários coletados
dentro do referencial teórico.
O relatório é dividido por IES pesquisada, mostrando individualmente os pontos
relacionados a cada uma delas, e sem, no entanto, fazer comparação entre as mesmas, no que
tange a descrição dos relatos das entrevistas e nem dos documentos obtidos nas IES
pesquisadas.
Estudos que envolvem múltiplos casos por sua vez, muitas vezes foram
apresentados individualmente, como narrativas em capítulos ou tópicos
separados. Atualmente, porem, verifica-se a tendência para apresentar os
estudos de caso de maneira muito próxima A dos demais relatórios de
pesquisa, envolvendo partes destinadas a apresentaçáo do problema, A
metodologia empregada, aos resultados obtidos e As conclusões. E uma forma
de demonstrar que o estudo de caso constitui procedimento cientifico e !IA°
tem propósitos literários. (GIL, 2002, p. 142)

As IES foram escolhidas de acordo com o critério de acessibilidade oferecida IES de
Florianópolis UNICA, ASSESC E UDESC/ESAG, de acordo com a proximidade e
acessibilidade em relação as mesmas.
As entrevistas foram realizadas na UDESC/ESAG com o professor Rene Machado
filho (Diretor Assistente do Centro de Ciências de Administração da ESAG), professora
Eliane Moreira de Sá (Coordenadora dos cursos de Administração e chefe do departamento de
Administração da UNICA) e com a professora Ivanir Ddrio (Coordenadora dos cursos de
Administração da ASSESC).
Sendo assim, o desenvolvimento da pesquisa está limitado aos objetivos a que foram
propostos.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E CONCEITUAL

Para alcançar os objetivos que esse trabalho pretendia alcançar, se fez necessário que o
pesquisador possuísse um bom embasamento teórico para que a pesquisa fosse realizada
convenientemente. Dessa forma, o embasamento teórico desejado para tanto, se foca
principalmente na criatividade, abordando os assuntos que se encontram inseridos no tema.
Primeiramente, buscou-se a conceituação do que vem a ser a criatividade e como ela é
abordada dentro das teorias filosóficas e psicológicas, para em seguida delinear a importância
que vem se dando a ela dentro do ambiente organizacional.
Desmembrando a criatividade, podemos então expor os fatores a compõe, na intenção
a visão do leitor e do pesquisador em relação ao conceito do que é potencial criativo e
processo criativo.
Após isso, o trabalho buscava expor a concepção em que se baseou em relação ao
desenvolvimento da criatividade, abordando a possibilidade do mesmo, além de mostrar
técnicas e estratégias para tanto e também as barreiras em relação ao desenvolvimento da
criatividade.
Por fim, insere-se no embasamento teórico necessário para a realização da pesquisa, o
conceito do que é Aprendizagem. Esse conceito se mostrou pertinente para que fosse possível
fazer uma ligação entre desenvolvimento da criatividade e forma com que o sistema de ensino
das IES estão trabalhando a criatividade no desenrolar do curso dentro das disciplinas
desenvolvidas pelos mesmos.

3.1 Criatividade: Conceitos
Criatividade é um tema que vêm sendo muito discutido e valorizado nos últimos anos,
principalmente pela crescente valorização da sociedade e dos meios em relação ao
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pensamento e ao conhecimento. Percebe-se uma maior conscientização dos indivíduos em
serem seres pensantes, de opiniões próprias e criticas tendo como base um maior interesse em
obter conhecimento em relação aos mais diversos assuntos.
Ao entrarmos na segunda metade da década de oitenta, torna-se cada vez
mais claro que novos modos de pensar e estimular a criatividade precisam
tornar-se parte natural de nosso modo de viver. (Adams, 1994, P. 13).

Criatividade é um termo que tem sido muito usado nos dias atuais como uma
exigência em quase todos os ramos de atuações profissionais. Souza (1999) apud
Emmendoerfer (2002, p.50) diz que a criatividade é "uma característica inerente ao ser
humano, podendo se manifestar em diversos campos de ação." Ela é um tema que a cada dia
ganha novos pesquisadores. A criatividade vem se mostrando como item de diferenciação
entre as pessoas. Porém, apesar de grande discussão ao redor do tema, se mostra bastante
di ficil definir o que significa exatamente o termo "criatividade". Em torno dessa palavra
giram inúmeros conceitos. Sendo assim, a criatividade se torna um tema de definições muito
amplas.
A palavra "criatividade" deriva do latim "creatio, creare", o que pode ser entendido
como "fazer escolha, elaborar, criar". Em grego o termo equivalente é "megalo krainen", o
que equivale a algo como "grande realização" ou realizar, desempenhar, cumprir, preencher.
Nessas definições, Wechsler (1998) diz que é possível perceber uma preocupação com o que
se faz e o que se sente.
Mas a tradução literal para o português da palavra é muito menor do que a importância
e o real significado de Criatividade. 0 termo possui inúmeros conceitos à seu respeito, gera

mistério e curiosidade para aqueles que o tentam definir. E uma palavra abstrata, e que não é
possível pegar, segurar, tocar ou transportar. E quase um sentimento.

A criatividade, geralmente remete à associação com a idéia de algo novo, inusitado,
diferente e surpreendente. 0 tema envolve elementos como a curiosidade, fantasia, invenção,
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imprevisibilidade e mistério. Kneller (1978) fala que as pessoas criativas caracterizam-se por
serem inconformistas, dificilmente se submetendo as regras; flexíveis pensando em várias
abordagens para um mesmo problema; originais, incluindo a capacidade de pensar em idéias
raras, incomuns. Além disso, a pessoa criativa não só tem idéias diferentes como também as
segue.
Segundo Megginson et al (1998):
"Usa conhecimento, avaliação, inovação, imaginação e inspiração para
converter algo em outra coisa qualquer. Quanto maior o nosso conhecimento,
temos mais idéias; quanto mais ampla a nossa experiência, temos mais
imaginação; e se temos mentes mais abertas para explorar novas idéias, será
maior nossa criatividade. Então a idéia nova deve ser avaliada e desenvolvida
até chegarmos a uma alternativa útil." (MEGGINSON et al, 1998, p. 200)

Como já foi mencionado, existem inúmeros autores (como Stein, Ghiselin, etc) de
inúmeras areas (como a psicologia, sociologia, etc.) que já tentaram definir

o que é

criatividade. Por ser um tema bastante amplo que pode abranger a maior parte dos campos
dentro da vida das pessoas, ela se torna um termo bastante complexo de se definir em apenas
algumas poucas palavras.
Embora as diversas definições de criatividade divirjam em alguns aspectos,
verifica-se um evidente núcleo de concordância: pretende-se a afirmação do
indivlduo como ser singular, apesar da consideração crescente dos aspectos
envolvidos em sua obra. (STOLTZ, 1999, p.14).

Ou seja, a criatividade também pode ser entendida como uma forma de o ser humano
se mostrar único, individual e diferente. Ela expressa a originalidade do individuo e as
diversas formas do mesmo se mostrar ao mundo em relação aos seus pensamentos, atitudes e
visões da realidade.
A criatividade pode ser vista como habilidade de produzir coisas novas e valiosas,
capacidade de desestruturar a realidade e reestruturd-la de outras maneiras, o ato de unir
duas coisas e transformar em uma terceira, um meio para resolver problemas, uma
capacidade que muitas vezes é bloqueada por influências culturais e ambientais.
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Stoltz (1999) cita definições de alguns autores em relação ao que venha a ser a
"Criatividade", por exemplo, para Stein (1974) apud Stoltz (1999) a criatividade é urn
processo que resulta em uma obra pessoal, aceita como satisfatória, por um grupo social num
determinado momento; enquanto que para Ghiselin (1952) apud Stoltz (1999) , mencionado
por Kneller (1978), a criatividade é um processo de mudança, de desenvolvimento, de
evolução, na organização da vida subjetiva.
As afirmações feitas acima, levam o leitor ao entendimento de que a criatividade é
uma forma de o ser humano se mostrar ao mundo como um ser único e de características
bastante próprias.
As características mentais que parecem tornar uma pessoa criativa não são
apenas valiosas para a concepção de idéias, mas também para tornar a pessoa
mais hábil a encontrar e a definir problemas, assim como para implementar
as soluções resultantes (ADAMS, 1994, p. II)

A criatividade vem tomando proporções grandiosas. Mostra-se como um grande
desejo e pode-se dizer inclusive que ela se tornou algo almejado pela grande maioria das
pessoas em virtude da importância que possui no contexto organizacional e mundial no
momento presente. Sendo dessa forma, a sociedade em geral que consegue perceber a
importância da mesma em suas vidas, busca a posse da mesma.
possível perceber que o mito de que a criatividade é algo destinado as pessoas
iluminadas, ainda é um pensamento bastante grande e ronda a cabeça de muitas pessoas.
Muitos ainda não acreditam que essa habilidade possa ser desenvolvida ao longo do tempo
com algumas ferramentas disponíveis.
Os historiadores da ciência tem usado as descobertas como marcos
referenciais no progresso. Promoveram um modelo heróico de descoberta, no
qual tais eventos são vistos como processos exclusivamente mentais,
executadas por personalidades de poder superior. ( SIMON apud BODEN,
1999, p.23).

Baseando-se nas definições de criatividade citadas, se mostram relevantes os conceitos
e conclusões que defendem o raciocínio de que a criatividade é um processo onde se visa a
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reformulação das idéias pré-concebidas e/ou determinadas pela sociedade e pelo meio em que
se forma.
Tomando alguns autores como base (como Adams e Torrance, por exemplo), a
criatividade parece ser uma habilidade possível de ser desenvolvida nos seres humanos,
usando-se técnicas próprias para seu desenvolvimento, contrariando outros autores que
acreditam que a criatividade já nasce com a pessoa, ou que é um dom divino destinado
somente a alguns indivíduos.

3.2 Teorias da criatividade

Durante a história da humanidade a criatividade foi abordada de diversas maneiras.
Cada uma dessas maneiras mostra a criatividade de uma forma diferente mediante suas
crenças, tempo e cultura em que foram desenvolvidas. Stoltz (1999) se baseia em outros
autores e assim define as teorias existentes em dois grandes grupos. Esses dois mesmos
grupos ainda vêm a se subdividirem em uma série de elementos e autores que formam essas
teorias em relação à criatividade. 0 primeiro grupo trata das teorias filosóficas e se ramifica
em dois outros grupos de teorias distintas que são as "Teorias do velho mundo" e as "teorias
filosóficas modernas", sendo que essas duas ramificações ainda vêm a se subdividirem em
vários elementos. Enquanto o segundo grupo trabalha as "Teorias Psicológicas" vindo
seguir, se dividir em vários aspectos relevantes para o desenvolvimento em torno do mesmo.
Stoltz (1999) relata em sua obra, as teorias citadas acima. Vejamos a seguir um
detalhamento em relação as teorias abordadas pela autora :
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Teorias filosóficas:

- Teorias do velho Mundo

•

Criatividade como inspiração Divina: tem seu surgimento antes da era cristã.

ve

a criatividade como um ato divino, dom de Deus. Essa abordagem estrutura-se em
idéias contrárias à possibilidade de se desenvolver a criatividade e acredita que a
criatividade é algo que nasce com o homem e o acompanha durante sua vida,
seguindo a crença de que a criatividade é algo destinado por Deus. "A criatividade

é entendida aqui como dom divino, originando-se na inspiração, em vez de na
educação" (STOLTZ, 1999, p.19).
•

Criatividade como loucura: vê a criatividade e as idéias criativas como um
acesso de loucura que surge de um processo irracional. Muitas vezes pessoas
extremamente criativas, que tem suas idéias enquadradas fora dos padrões
estabelecidos pela sociedade são vistas como loucas.

- Teorias filosóficas modernas
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•

Criatividade como gênio intuitivo: originada no fim do renascimento, essa teoria
defende a idéia de que o ser criador é uma pessoa rara e diferente e que usa de sua
afinada intuição para perceber algo imediatamente, enquanto que para as outras
pessoas s6 é alcançado, mediante muito esforço.

•

Criatividade como força vital: baseia-se na teoria da evolução de Darwin.
Assimila a criatividade como um processo natural, inerente à vida, quando
considera coisas ou experiências sem uma relação aparente. Acredita que o homem
organiza as coisas ao seu redor de acordo com as suas necessidades.

•

Criatividade como força cósmica: o processo é visto de um ângulo que o
enquadra como cíclico, onde se forma por acontecimentos que nascem se
desenvolvem e morrem. Percebe a criatividade como algo universal que resiste a
tudo o que existe. Diz ainda que a criatividade se dá como um processo
ininterrupto a cada momento em que o individuo aprende algo novo.

Teorias psicológicas

•

Associacionismo: teve seu ápice durante o século XIX, na Inglaterra e nos
Estados Unidos. 0 associacionismo relaciona as idéias com o intervalo de
tempo em que elas ocorrem. Por exemplo, uma idéia que surge no momento
presente se relacionada a uma anterior, mas não muito distante no espaço de
tempo, tem mais possibilidade de se transformar em uma terceira idéia bastante
criativa. E um processo que se baseia na tentativa e erro e nas experiências
vividas num passado recente. Ou seja, pretendia mostrar que a criatividade
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originava-se nas experiências vividas e absorvidas como modelo a ser seguido
ou não.
•

Teoria da Gestalt: se constitui na reformulação das soluções para o problema
existente. Caso haja uma deficiência em relação à solução de um problema, a
pessoa começa a trabalhar sua criatividade na intenção de corrigir as falhas
existentes da melhor maneira possível, tornando assim a solução anterior
totalmente de acordo com os objetivos de resolver o problema.

•

Psicanálise: as noções que hoje permeiam o estudo da criatividade são muito
influenciadas pela teoria da psicanálise Freudiana. Freud acreditava que um
conflito inconsciente pode vir a originar a criatividade

e assim um

comportamento criador. A solução para esse conflito pode ser egossintônica ou
não. A criatividade é percebida quando essa solução se mostra como
egossintônica. Enquanto que se a solução encontrada for à revelia do ego, a
criatividade é reprimida ou pode acabar por gerar uma neurose. Ou seja, um
comportamento criativo ou um ato de criatividade são características de uma
pessoa criativa, e possui a mesma origem num conflito que pode vir a gerar
uma pessoa neurótica.
•

Neopsicanálise: os neopsicanalistas não se baseiam em um conflito no
inconsciente para explicar atitudes criativas, mas sim em que a criatividade é
uma resultante do pré-consciente. 0 pré-consciente se mostra como uma fonte
de criatividade, pela capacidade que possui de reunir, comparar e rearranjar
idéias. Para haver criatividade, o individuo necessita abster-se durante o
processo de criação, dos processos conscientes e dos inconscientes para que
não haja influencias contrárias em tomo do ato criativo.
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•

E. G. Schachtel: as idéias desse autor vão de encontro com as de Freud, no

que diz respeito aos processos criativos como atos para aliviar impulsos e
reduzir tensões. Schachtel apud Stoltz (1999) defende a idéia de que a
criatividade é gerada a partir de uma abertura ao mundo exterior e da maior
receptividade à experiência. Enquanto a criatividade diz respeito à capacidade
de permanecer aberto ao mundo, uma vez ausente, ela acaba não gerando as
experiências para o desenvolvimento da mesma.
•

Carl Rogers: assim como Schachtel, esse psicólogo humanista também

contraria as idéias defendidas por Freud. Em sua visão, a criatividade depende
de certas condições interiores como "abertura à experiência" , "um lugar
interno de avaliação" e capacidade de "brincar" com elementos e conceitos
pelo prazer de obter conhecimento intelectual. Rogers apud Stoltz (1999) diz
ainda, que a criatividade pode ser vista de dois modos. Um deles, analisado sob
um sentido restrito, se refere ao comportamento marcado pela intuição e
espontaneidade. 0 outro modo diz respeito ao desenvolvimento da criatividade
voltada para a auto-realização.
•

Maslow: faz distinção entre três tipos de criatividade. A criatividade primaria,

que se origina de processos inconscientes de percepção; a criatividade
secundária, que diz respeito à realização das idéias formuladas por outra
pessoa; e a criatividade integrada, que faz uma integração entre os processos
gerados pelas duas primeiras criatividades citadas. "As grandes obras resultam
da criatividade integrada. As pessoas psicologicamente sadias possuem a
capacidade para fazer uso e valorizar seus processos primários, permitindo a
integração entre inconsciente e consciente." (STOLTZ, 1999, p. 22).
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•

I tu iv5o: a intuição é vista como algo que vem a solucionar um problema ou
situação sem uma análise prévia. Segundo Costa e Barrozo (2001, p. 5)
intuição "6 uma função mental especial que o ser humano possui, e que não
está relacionada à intelectualidade do individuo. Vem do latim in tuire, que
significa "ver em"." Bazarian apud Stoltz, (1999) define dois tipos de intuição:
- A intuição de evidência, onde o conhecimento é processado de forma
instantânea, levando a apreensão de uma idéia ou a veracidade de um
acontecimento ou relação; e a - Intuição heurística, que é aquele ato de antever
de maneira "adivinhativa" a solução para um problema existente. Acontece
quando o individuo não possui conhecimento empírico e/ou dados para obter a
solução para aquele problema. Da-se geralmente de forma imediata, repentina
e não-consciente.

•

Análise fatorial: Teoria elaborada por Guilford, onde tenta explicar a estrutura
do intelecto humano. Divide-se basicamente em três parâmetros. São eles: Operações: São as atividades mentais principais responsáveis pelo processo de
informação. Possui algumas categorias distintas que são a cognição, memória,
produção divergente (variedade, quantidade, e relevância a partir da mesma
fonte), produção convergente (destaque para uma única ou a melhor resposta
considerada) e avaliação. - Conteúdos: é a informação em si. Pode ser figural,
simbólica, semântica e comportamental. — Produtos: é o resultado do processo
de informação. Pode se mostrar em forma de unidades, classes, relações,
sistemas, transformações e implicações.

Guilford se insere no contexto do

estudo da criatividade quando fala em produção convergente e divergente. 0
pensamento divergente é característica de criatividade e do pensamento
criador, pois se relaciona com fluência, flexibilidade, originalidade

e
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elaboração, além de ter seu foco voltado, a partir do momento que surge um
problema, para a criação e desenvolvimento de várias alternativas para
encontrar a solução do mesmo.
•

Torrance: 0 autor considera como indicadores de criatividade, assim como
Guilford, a fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração. Defende a idéia
de que a criatividade se desenvolve naturalmente em ambientes facilitadores,
porém caso algo a impeça, ela pode ser desenvolvida e ensinada. Segundo
Stoltz (1999), o autor, por se dedicar ao estudo da criatividade infantil,
defendia ainda a mudança de currículos escolares, com o objetivo no
desenvolvimento da criatividade.

•

Pensamento lateral: É caracterizado como uma nova forma de ver as coisas,
porém não se define como uma criação completa. Se origina nas definições que
Bono apud Stoltz (1999) que faz em relação a superficie-memória especial,
que seria a responsável pelo armazenamento das informações que despertam a
atenção do indivíduo quando da ocorrência do fato. Bono apud Stoltz (1999)
diz que é possível se estabelecer padrões artificiais em relação a superfíciememória, que junto a ela formam quatro tipos distintos de pensamento. São
eles: - Pensamento natural: que é caracterizado como simples e primitivo. —
Pensamento Lógico: que é quem seleciona os pensamentos naturais quando
parecem incompatíveis com o esperado. Não gera novas idéias, apenas difere
as idéias do pensamento natural, evitando erros. — Pensamento matemático:
utilizado para definir e classificar a informação de acordo com as regras
utilizadas pelo universo matemático. É o processamento e o re-processamento
ou a tradução do real significado e utilidade da informação. — Pensamento
lateral: é a ligação com o pensamento criativo. É responsável pela inovação,
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seleção de idéias para o processamento da informação de maneira à redispor as
mesmas em novos e melhores padrões.
•

Problem-solving: São métodos que aliam a representação cognitiva da
experiência anterior com os componentes da situação problema na busca de
atingir um objetivo. Segundo Stoltz (1999), existem muitos métodos de
problem-solvng.
A

parte algumas exceções, os princípios básicos do problem-solving têm
servido para interpretar comportamentos complexos como a resolução de
problemas, a aprendizagem de conceitos, a originalidade e a criatividade.
(CUNHA apud STOLTZ, 1999, p. 24)

• A. H. Kostler: 0 autor defende que os processos de criação são originados a
partir da bissociação, da conexão de níveis de experiência ou sistemas de
referencia. Segundo Stoltz (1999), a colisão de duas formas de percepção ou
raciocínio distintas, ao reagirem uma com a outra podem gerar o riso ou uma

nova síntese intelectual ou uma confrontação revelada na experiência estética.
Koestler apud Stoltz (1999) acredita que a bissociação difere do pensamento
rotineiro porque neste último, o individuo segue caminhos já utilizados por
associações anteriores, enquanto que no processo de bissociação, o individuo
lança mão de mais de um plano de experiência ao mesmo tempo.

3.3 A Criatividade no meio organizacional

Ild muito tempo a importância da criatividade vem sendo citada por grandes autores
como Torrance e Adams em seus estudos. Porém o estudo da criatividade como foco principal
é algo novo no contexto cientifico.
Embora desde o século XX vários estudiosos façam referências à importância
da criatividade na educação (Taylor, 1976, in Kotler,1996),somente na
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década de 40 tem-se o inicio da investigação cientifica sobre o pensamento
criativo (Gordon e Poze,1981, in Kotler, 1996).1d nesses primeiros estudos
observa-se o interesse em maximizar o desempenho criativo. (STOLTZ,
1999, p. 13)

A criatividade vem ganhando enormes proporções no que diz respeito ao interesse do
seu estudo e estimulo dentro do meio organizacional. Ela vem sendo vista como uma fonte
inesgotável de soluções, pois com um potencial criativo elevado, é possível que se consiga
analisar as situações vistas por vários ângulos diferentes, sendo possível assim identificar
vários tipos de soluções também diferentes. Segundo Bono (1994) hoje existe muito mais
interesse pelo pensamento criativo do que ha 25 anos atrás.
Atualmente é cada vez maior o interesse pela criatividade em virtude da
imperiosa necessidade de acompanhar um tempo caracterizado por intensas e
rápidas mudanças. Novas necessidades e problemas demandam a ampliação
de nossa capacidade de pensar e criar. Todos possuem certo grau de
habilidades criativas, as quais podem ser desenvolvidas e aprimoradas
mediante ambiente favorável, prática e treino. (Stoltz, 1999, p.14)

0 meio organizacional hoje tem grande interesse em desenvolver a criatividade dos
integrantes de sua equipe de colaboradores, pois o desenvolvimento deles se traduz em um
crescimento da empresa no mercado. Em todos os setores de uma organização, é possível de
se visualizar o interesse para que seus integrantes sejam pessoas criativas. Por exemplo, no
setor de criação de produtos, marca ou design não ha questionamentos do uso

e da

importância criatividade. Mas podemos falar também na tomada de decisões. A habilidade de
visualizar uma situação por vários ângulos diferentes se mostra de grande importância para
que as organizações tenham uma maior chance de tomar decisões mais precisas, envolvendo
riscos calculados antecipadamente.
Quase todas as decisdes na Administração exigem alguma criatividade, que
por sua vez usa conhecimentos, avaliação, inovação, imaginação e inspiração
para converter algo em alguma outra coisa qualquer. Quanto maior o nosso
conhecimento, temos mais idéias; quanto mais ampla nossa experidncia,
temos mais imaginação; e se temos mentes mais abertas para explorar novas
idéias, sera maior a nossa criatividade. Então a idéia nova deve ser avaliada e
desenvolvida até chegarmos a uma alternativa útil. (MEGG1NSON et al,
1998, p. 200)
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A criatividade a cada dia da um novo salto em direção as soluções superando medos e
preconceitos, trazendo com isso mudanças qualitativas no meio organizacional. E a
criatividade que da novo potencial a inteligência, fazendo com que o individuo adquira novas
maneiras de pensar e até de perceber antigos problemas que já se encontravam inseridos em
sua rotina.
0 homem elabora o seu potencial criador através do trabalho. E uma
experiência vital. Nela o homem encontra a sua humanidade ao realizar
tarefas essenciais à vida humana e essencialmente humanas. A criação se
descobre no trabalho porquanto este traz em si a necessidade que gera as
possíveis soluções criativas. Nem na arte existiria criatividade se não
pudéssemos encarar o fazer artístico como trabalho, como um fazer
intencional produtivo e necessário que amplia em nós a capacidade de viver.
(OSTROWER, 1999, p.3 1).

A criatividade induz a visualização de situações não como um problema, mas sim
como um desafio a ser superado. A criatividade pode, assim, ser considerada um fator de
motivação. Quando valorizada, dentro das organizações, ela estimula a ousadia dos
colaboradores, sendo fornecido pelas organizações um clima propicio para o desenvolvimento
da mesma.
A criatividade também pode ser vista como uma nova arma estratégica da organização
na busca do "pódio" em meio a tanta competitividade existente no mercado, onde as pessoas
se mostram cada vez mais exigentes e obrigando assim, consciente ou inconscientemente, as
organizações a terem constantemente um comportamento inovador. Esse comportamento
pode ser usado pela organização na formulação de suas estratégias. 0 termo inovação, nada
mais é do que a criatividade posta em pratica.
Mônaco (2001) cita West e Farr (1990, p. 04) que assinalam que "muito longe de ser
considerado um indicador isolado de genialidade, a expressão da criatividade no trabalho é
manifestada por quase todo o mundo, desde que sejam dadas as condições ambientais
apropriadamente facilitadoras'". Isso quer dizer que a criatividade pode ser estimulada e
desenvolvida de acordo com a forma e o local em que se vai trabalhar o seu aprimoramento.
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Ostrower (1999) vê o ato de criar como um conjunto integrado de elementos. A autora
diz que o ato criador envolve antes de qualquer coisa a capacidade de compreender, e por
conseqüência a capacidade de relacionar, ordenar, configurar, significar.
"...0 criar só pode ser visto num sentido global,como um agir integrado em um viver
humano. De fato criar e viver se interligam"(OSTROWER, 1999, p. 5)
No indivíduo confrontam-se, por assim dizer, dois pólos de uma mesma
relacdo: a sua criatividade que representa as potencialidades de um ser único,
e sua criaçâo que sera a realizacào dessas potencialidades já dentro do quadro
de determinada cultura. (OSTROWER, 1999, p.5).

E dentro de todo esse contexto atual, onde se preza a criatividade como fator de

diferenciação e valorização de seu potencial, surge então a dúvida a respeito do
desenvolvimento da criatividade. Se estudos mostram que é possível desenvolve-la, a
pergunta passa a ser "Como desenvolvê-la?". Alguns autores desenvolveram métodos para o
desenvolvimento da criatividade de cada pessoa.
Para se desenvolver a criatividade, a maioria dos autores trabalha com a necessidade
de se estar livre de qualquer privação referente a mente humana. Criatividade, segundo novos
conceitos, é uma ferramenta que pessoas e organizações vêm usando em busca de seus
objetivos. A criatividade humana e organizacional é algo que hoje se acredita, poder
desenvolvê-la de acordo com as metas da organização.
Ostrower (1999) fala que o comportamento criativo do homem baseia-se na integração
entre o consciente, o sensível e o cultural. Ou seja, para desenvolver as suas habilidades
criativas, é preciso que esses três pontos estejam solidificados no pensamento do homem. A
autora fala em um "ser consciente-sensível -cultural". A seguir algumas definições:
•

Ser sensível: E basicamente a percepção humana.
Todas as formas vivas tem que estar 'abertas' ao seu meio ambiente a fim de
sobreviverem, tem que poder receber e reconhecer estímulos e reagir
adequadamente para que se processem as funções vitais do metabolismo,
numa troca de energia....Abrange o ser intelectual, pois a percepção g a
elaboração mental das sensações. (OSTROWER, 1999, p. 12).

•

Ser cultural:
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Procuramos definir aqui o que entendemos por cultura: são as formas
materiais e espirituais com que os individuos de um grupo convivem, nas
quais atuam e se comunicam e cuja experiência coletiva pode ser transmitida
através de vias simbólicas para a geração seguinte. (OSTROWERr, 1999, p.
13)
• Ser consciente:
Ao se tomar consciente de sua existência individual, o homem não deixa de
conscientizar-se também de sua existência social, ainda que esse processo
não seja vivido de forma intelectual. 0 modo de sentir e de pensar os
fenômenos, o próprio modo de sentir-se e pensar-se de vivenciar as
aspirações, os possíveis êxitos e eventuais insucessos, tudo se molda segundo
idéias e hábitos particulares ao contexto social em que se desenvolve o
individuo. ( OSTROWER, 1999, p. 16).

Ostrower (1999)

fala ainda em algumas habilidades que fazem parte do

comportamento humano, que são também importantes integrantes do ato de criar como a
memória, o poder de fazer associações e o ato de falar, simbolizar.

3.4 Potencial Criativo

0 potencial criativo é a habilidade em qual se desenvolve a criatividade. Ostrower
(1999, p.26) diz que "0 potencial criador é um fenômeno de ordem mais geral,
menos especifica do que os processos de criação, através dos quais o potencial se
realiza." Ostrower (1999, p. 26) diz ainda que "no formar, todo construir é um
destruir", pois quando se cria existem muitas possibilidades em relação aquele
momento,coisa ou episódio, e a partir do instante que se escolhe uma das
alternativas, imediatamente excluem-se as anteriores e cria-se novas em relação e
mediante à nova escolha. Sendo assim, mediante as definições de Ostrower, o
potencial criativo se revela como a habilidade em conseguir visualizar alternativas
para determinado processo, coisa ou situação.
0 potencial criativo se relaciona também com as experiências, conhecimento, cultura e
etc. em que aquele individuo se encontra inserido.
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0 potencial criador elabora-se nos múltiplos níveis do ser sensível -cultural consciente do homem, e se faz presente nos múltiplos caminhos em que o
homem procura captar e configurar as realidades da vida. Os caminhos
podem cristalizar-se e as vivências podem integrar-se em formas de
comunicação, em ordenaçães concluidas, mas a criatividade como potência
se refaz sempre. A produtividade do homem, em vez de se esgotar se amplia.
(OSTROWER, 1999, p. 27).

Baseando-se no trecho acima citado, e nas afirmações feitas anteriormente, pode-se
concluir que o potencial criativo se faz no número de possibilidades que o homem encontra
sua frente mediante fatos, coisas ou acontecimentos e que a partir de cada uma dessas
alternativas que ele vir a escolher, se configuram muitas outras a sua frente. Assim o potencial
criativo se concentra principalmente então na visão e percepção do homem em identificar
essas alternativas.
A natureza do individuo é um fator muito importante a ser considerado no que se
refere ao potencial criativo do mesmo, pois a forma com que se comporta em relação ao novo
e ao inusitado podem influenciar na visão e na ampliação de suas idéias e exposição das

mesmas.
Partindo das definições sobre as teorias de criatividade anteriormente mencionadas,
esse trabalho é pautado pelo entendimento de que o potencial criativo é de posse de todos,
porém é necessário que se desenvolva o mesmo. "Em geral todas as pessoas tem potencial
criativo, embora existam largas diferenças quanto ao grau." (Taylor, 1976, p. 29). Taylor
(1976) defendia também a idéia de que no começo do século passado, muitas pessoas
morriam sem ter desenvolvido durante a vida, mais do que 10% de suas habilidades em
potencial, ou seja, tinham uma grande capacidade, porém a mesma não era colocada em
prática, percebida e/ou executada.

3.5 Processo Criativo
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0 processo criativo são definições que se pode utilizar para reforçar a idéia de que a
criatividade é algo individual, original e desenvolvida de formas diferentes em cada pessoa,
pois o mesmo se dá diferentemente em cada ser. E variável em razão do momento de cada
um, da necessidade que o individuo possui em encontrar a solução para um problema, do
conhecimento e habilidade que possui em elaborar alternativas, e em fazer relação entre idéias
diferentes. Além da situação e do ambiente em que se encontra inserido.
O método consagrado pelo tempo para que um indivíduo aprimore sua
capacidade, consiste em manter-se continuamente cônscio de seu
desempenho e procurar melhora-lo. — Normalmente de acordo com um ideal
ou padrão. (ADAMS, 1994, p. 15).

Adams (1994) cita ainda o exemplo bastante interessante, a respeito de um jogador de
um jogador de golfe que leva a serio a atividade. 0 jogador estuda o esporte e o pratica,
sempre trabalhando para que o seu próprio desempenho e forma fisica alcancem o ideal
mostrado em livros e revistas e desenvolvido por jogadores que possuem maior domínio e
sucesso no esporte.
Apesar de o processo criativo tomar variadas formas, ele segue uma seqüência básica
de etapas. 0 primeiro momento acontece com a apreensão e preparação, que é a etapa onde o
problema é percebido pelo individuo que identifica e recolhe as informações sobre o assunto;
após vem a etapa da incubação, que refere-se a atividade do individuo em pensar

e

amadurecer as informações e as idéias. Em seguida é realizada a etapa chamada de
iluminação, que é o momento em que surge a solução para o problema, as idéias referentes
mesma e os "insights". A etapa final é a verificação das soluções encontradas. Pode-se, com
isso, perceber que o que desencadeia todo o processo criativo, como foi escrito no inicio desse
parágrafo, é a identificação de um problema que necessita de uma solução.
A criatividade na resolução de problemas deve ser valorizada e tratada como
uma ferramenta de grande importância. Infelizmente nas situações praticas de
resolução de problemas, as pessoas costumam não alcançar esse objetivo.
(ADAMS, 1994, p.21).
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0 parágrafo acima, refere-se ao fato de que as pessoas, sendo leigas em relação ao
processo criativo, não conseguem perceber o mesmo durante seu acontecimento, e assim
deixam de perceber inúmeras alternativas que poderiam solucionar de uma maneira
melhor o problema vigente.

3.6 Desenvolvimento da Criatividade

3.6.1

Possibilidade de desenvolvimento da criatividade

Como já foi escrito, esse trabalho se pauta na idéia de autores que abordam a
criatividade como algo que seja possível de desenvolvimento mediante estratégias e técnicas
especificas, e não na definição de autores que a abordam como uma predestinação divina ou
algo que já nasce ou não com o homem e que assim, não possa ser desenvolvido ao longo de
suas vidas.
"Felizmente temos a capacidade de modificar nossos hábitos de resolução de
problemas, para obtermos idéias mais criativas." (ADAMS, 1994, p. 13).
Adams (1994) diz que para se ser criativo é necessário antes de qualquer outro
elemento, motivação. Em suas palavras ele diz que o individuo precisa querer ser criativo. E
baseado no contexto que o mundo atual vive, onde se preza e valoriza pessoas
criativas,acredita-se que todos querem ser mais criativos. Com isso motivação não é
problema.
Além de motivação interna, a vida parece oferecer muitas razbes para sermos
criativos. A combinação de motivação e intervenção consciente (baseada no
aumento da percepção e do conhecimento do processo de resolução de
problemas) é a formula certa para aumentar a criatividade. (ADAMS, 1994,
p. 13).
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Ha "formas" e "formas" de se trabalhar a criatividade no ser humano, isso varia de
pessoa para pessoa. Cada ser humano possui um jeito diferente de desenvolver a sua
criatividade. Alguns trabalham melhor em grupos, enquanto alguns preferem trabalhar
individualmente. Não existe uma forma isolada ou a mais correta de se trabalhar a criatividade
nos seres humanos, existe sim várias formas, que se adaptam melhor a alguns grupos de
pessoas, e outras que se adaptam melhor a outros grupos de pessoas, e assim por diante.
Baseando-se no parágrafo acima, pode-se concluir que há dois itens de fundamental
importância no desenvolvimento da criatividade dentro das organizações. Um deles é a
cultura organizacional e por conseqüência o ambiente em que se trabalha. Pode-se dizer que o
clima é uma conseqüência da cultura, pois mediante o tipo de cultura, é também formado o
clima da organização.
Parece haver uma concordância de que cultura organizacional refere-se a um
sistema de significados partilhados, mantidos por seus membros que
distingue a organização de outras organizações. Este sistema de significados
partilhados d, num exame mais detalhado, um conjunto de características
chave que a organização valoriza. (ROBBINS, 2002, p. 374)
Cultura é o conjunto de valores, ponto de vista, conhecimento e modos de
pensar compartilhados com os membros de uma organização e transmitidos
aos novos membros como sendo o mais adequado (DAFT,1999,p. 243)

Alencar (1995, p. 08) diz que "0 clima psicológico predominante é um fator de
fundamental importância para a promoção da criatividade e a geração de propostas
inovadoras". No caso do presente estudo, o clima de vivência dentro das universidades se
torna um item de fundamental importância para o desenvolvimento da criatividade dos
acadêmicos.
Para ser criativo é preciso estar livre para brincar com idéias estranhas e
expressar novos pensamentos, ao mesmo tempo em que é preciso libertar as
pessoas do nosso modelo de julgamento educacional, em que existe somente
uma resposta correta. (MONACO, 2001, p. 80).

Alencar (1995) fala que muitas vezes as idéias surgem quando menos esperamos.
Muitas vezes a solução para os problemas surge exatamente quando estamos distantes do
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mesmo. Uma das etapas do processo de criatividade baseia-se no fato de que nossa mente
trabalha idéias mesmo que não estejamos conscientes dela e que não estejamos buscando algo
relacionado, em um dado momento. Uma prova disso são aquelas idéias que surgem de
repente, sem estarmos esperando, ou objetivando-as. Esse momento pode ser caracterizado,
como uma das fases do processo criativo, que seria a fase de maturação, onde a partir de
conhecimento prévio, escolhe-se a melhor alternativa para o problema. Goleman et al fala
dessa fase como sendo a incubação.
Depois de examinar minuciosamente todas as peças relevantes e forçar a
mente ao máximo, você poderá deixar o problema "cozinhar em fogo
brando". Essa é a etapa da incubação, quando você digere aquilo que reuniu.
Se a preparação exige trabalho ativo, a incubação é mais passiva: boa parte
do que acontece, fora de sua consciência atenta, no inconsciente. Como se
diz, você "dorme sobre o problema" (GOLEMAN et al, 1992, p. 15)

Esse fato se dá em virtude de que muitas vezes o individuo fica tão focado no
problema, ficando dificil perceber o mesmo de forma mais claro, e assim quando se
distância do problema, a sua visão se mostra mais clara em relação ao mesmo, gerando
assim uma possibilidade maior de se encontrar a solução mais apropriada.
Contudo, é possível que as organizações criem ambientes com climas propícios, para
o desenvolvimento do potencial criativo dos seus colaboradores. No caso dessa pesquisa,
cabe verificar se as universidades estão propiciando esse clima para o desenvolvimento do
potencial criativo de seus alunos enquanto acadêmicos, para que os mesmos se sintam
inseridos em um contexto semelhante ao oferecido pelas organizações enquanto
colaboradores das mesmas. Cabe aqui, perceber a liberdade de expressão de idéias, além de
outras coisas como o ambiente fisico, por exemplo.
Muitas restrições, normas rígidas, políticas, hierarquia rígida, regulamentos são itens
que limitam a criatividade dos colaboradores, e os mesmos não se sentem a vontade para
trazer novas idéias mediante a tantos impedimentos. Geralmente em um ambiente com as
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limitações citadas acima, as pessoas têm medo de expor suas idéias, em detrimento de que a
inovação e as mudanças não sejam vistas com bons olhos pela organização.
De Bono (1994) contesta a idéia de que a criatividade possa ser trabalhada livremente
quando fala que é limitado acreditar na remoção de barreiras e inibições do medo de errar ou
parecer ridículo é o meio mais adequado para se ser criativo. 0 autor fala ainda que seja
limitado o pensamento de que a criatividade consiste em "pôr pra fora" um grande numero de
idéias, na esperança de que uma delas atinja um alvo útil. Com isso o autor pretende dizer
que na verdade, a criatividade não é sinônimo de inventar coisas desrespeitando normas e
cada um fazendo o que der vontade. Ela não é algo do tipo onde não ha planejamento e então
se torna necessário improvisar para sair das situações problemas. A criatividade precisa ser
contextualizada tendo um olhar atento aos objetivos organizacionais e a maneira como ela é
desenvolvida dentro da organização.
"Todo processo de criação compõe-se, a rigor, de fatos reais, fatores de elaboração do
trabalho, que permitem optar e decidir" (OSTROWER, 1977, p. 71)
Assim essa pesquisa busca uma associação da maneira com que as universidades estão
trabalhando isso junto a seus acadêmicos e qual forma acreditam ser a melhor para ser
adotada e trabalhada com seus alunos, no intuito de desenvolver a criatividade dos mesmos.

3.6.2 Técnicas e Estratégias de desenvolvimento da criatividade

Existem inúmeras formas de desenvolver a criatividade do individuo. A maneira que
it-á se desenvolver as técnicas e de sua eficiência variam de pessoa para pessoa, pois cada um
possui a sua maneira de assimilar o processo e tirar proveito do mesmo. A seguir são citadas
algumas dessas técnicas e estratégias defendidas por alguns dos autores pesquisados.

42

Nesse contexto torna-se importante citar o estudo de Martinez (1997), que distribui as
estratégias utilizadas para a educação da criatividade em seis grupos básicos que são:
utilização de técnicas, cursos e treinamentos, seminários vivências, jogos criativos, o
desenvolvimento da arte e modificações curriculares na solução de problemas. Essas
estratégias são descritas abaixo:
I. A utilização de técnicas especificas para a solução criativa de problemas tem
maiores aplicações nos trabalhos de grupos. As técnicas que são mais conhecidas e utilizadas
são as técnicas de associação livre, mais especificamente o brainstorming. Para alguns
segmentos estas técnicas se mostram de grande utilidade, essencialmente por que elas
procuram desenvolver indivíduos auto-determinados e capazes de comportamentos criativos.
Citando Adams (1994) que mostra no decorrer de seu estudo vários métodos que objetivam
quebrar os bloqueios de criação que permeiam a rotina das pessoas, é possível exemplificar
um dos métodos defendidos por ele, que é o "método de Loci":
Nesta técnica você primeiro faz uma caminhada familiar e depois recorda
algumas cenas da caminhada. Para lembrar uma quantidade de tópicos,
superponha uma imagem visual de cada tópico em cada uma das cenas da
caminhada. Para lembrá-los depois é preciso apenas retraçar mentalmente o
percurso da caminhada. Experimente. Essa técnica é surpreendentemente
eficaz, especialmente para pessoas com boa apticlAo para criar imagens
mentais. Dizem que Cicero usava este método para decorar os discursos que
fazia para o senado romano. (ADAMS, 1994, p. 32).

Esse foi apenas um exemplo de técnica comum de ser utilizada, porém existem
inúmeras outras.
2. 0 objetivo da utilização de cursos e treinamentos é o de ensinar alunos a solucionar
problemas de forma criativa, aprendendo a sensibilizar-se com seus próprios problemas e
identificar os tipos fundamentais de bloqueios da criatividade. 0 trabalho pioneiro nesta
linha é o de Parnes organizado pela Suny at Buffalo e também experiências interessantes
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foram desenvolvidas pela Universidade Católica de Milão — Italia e nas Universidades de
Santiago de Compostela e de Valência na Espanha. (MARTNEZ, 1997)
3.

A importância dos cursos que ensinam a pensar tem a ver com a grande relevância das
operações cognitivas no processo criativo e com o bom nível de desenvolvimento
intelectual e a possibilidade de usar estratégias de pensamento que rompam com esquemas
rotineiros.

4.

Um dos grandes exemplos são os workshops e seminários que tem a finalidade de
mobilizar os elementos efetivos e motivacionais vinculados A. criatividade, liberando o
indivíduo de possíveis bloqueios por meio da interação e da capacidade de comunicação.
(MARTNEZ,1997)

5. Uma das estratégias que evoluiu de forma singular nos últimos anos foi à utilização da
arte com o objetivo especifico de desenvolver a criatividade, através de diferentes
manifestações artísticas (dança expressão corporal, pintura, desenho, música, teatro, entre
outros). Um dos pioneiros estudos foi o desenvolvido por Maslow, que concebe que a
educação por meio da arte, importante de forma tanto para que se produzam artistas ou
produtos artísticos, mas para que produza pessoas melhores.
6.

A modificação no currículo escolar é necessário considerando por que existem
defasagens entre os avanços tecnológicos e os currículos escolares de um modo geral.
Seriam interessantes alterações como, por exemplo, a incorporação de estratégias, como a
de solução criativa na resolução de problemas. Algumas experiências no desenvolvimento
da criatividade em currículos e práticas pedagógicas são oriundas de países como México,
Venezuela e Brasil buscam desenvolver a criatividade de forma explicita no processo
docente. (MARTNEZ,1997)
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A partir desses tópicos desenvolvidos por Martinez (1997) é possível identificar no
estudo de multicasos ao qual o trabalho expõe em sua parte final, se as IES de Florianópolis
vem trabalhando o desenvolvimento da criatividade de seus alunos se utilizando das
estratégias desenvolvidas pelo autor.

3.7 BARREIRAS

A CRIATIVIDADE

Da mesma forma que existem estratégias que desenvolvem a criatividade, ha também
os fatores que a inibem. Alencar (1995) cita várias. Sao elas de acordo com a autora:

•

Pressões sociais: de acordo com padrões definidos pela sociedade, estabelece-

se para o individuo, desde criança, o que é certo e o que é errado. A criança
aprende o que um menino deve fazer e o que uma menina deve fazer.
•

Atitude negativa em relação ao "arriscar-se": busca-se sempre a segurança,
evitando-se situações que possam levar a perdas ou sensação de fracasso. A
criança cresce num ambiente onde vale o dito popular "Mais vale um pássaro
na mão, do que dois voando".

•

Aceitação de um valor cultivado, pelo grupo: existe uma enorme pressão social
no sentido de que todos aceitem, pensem, ajam e se conformem com as normas
impostas pela sociedade.

•

Outras barreiras: a dificuldade do individuo em analisar um objeto como tendo
várias utilidades; a dificuldade de reestruturar um problema, analisado-o sob
um novo ângulo, dando nova dimensão, enfoque ou ponto de vista.

Complementando as idéias de Alencar (1995), Adams (1994) relaciona quatro tipos de
bloqueios em relação à criação, são eles:
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a) Bloqueios de percepção: são bloqueios relacionados ao modo que o individuo tem
em perceber as coisas ou situações. "São obstáculos que impedem a pessoa de entender
claramente o problema em si ou a informação necessária para resolvê-lo." (ADAMS, 1994, p.
27). Este autor divide os bloqueios de percepção de quatro formas. São elas:

•

Vendo o que você espera ver — estereotipando: São o que chamamos de
"estereótipos" ou "rotulação" que nossa mente forma. Os estereótipos

bloqueiam a capacidade do individuo em perceber uma nova função para
aquilo que sua mente já possui como certo.
•

Dificuldade em isolar o problema: a percepção é um importante elemento
que o individuo possui para achar a solução do problema. Contudo o
problema precisa estar bem definido previamente. Muitas vezes os
problemas, por qual o ser humano passa, podem estar obscurecidos por
uma série de fatores, assim, é necessário que a pessoa consiga visualizar o
problema, e definir o que realmente gera influência sob o mesmo. Ou seja,
é preciso delimitar a questão de forma adequada, identificando o que

realmente sera relevante para solucionar a mesma.
Definir inadequadamente é um erro capital em qualquer tentativa importante
de resolucao de problemas. Gastar um tempo relativamente pequeno isolando
e definindo com cuidado pode ser de grande valia tanto para iluminar
situacoks possivelmente simples quanto para assegurar que uma grande
quantidade de esforço no seja despendida apenas para descobrir que as
dificuldades persistem - Talvez numa magnitude ainda maior. (ADAMS,
1994, p.39)

•

Tendência a restringir demais o problema: da mesma forma que é
importante restringir o problema, se torna relevante definir que não se pode
restringi-lo demasiadamente, de modo que deixe de levar em consideração
aspectos importantes do mesmo.
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Assim como uma solução é sensível ao isolamento adequado do problema,
também é sensível a delimitação (restrição) adequada. Em geral quanto mais
elaborada for a exposição de um problema, mais espaço ele deixa para a
criação (ADAMS, 1994, P. 47)

Um problema com restrições demasiadas em sua exposição, acaba por inibir
a capacidade criativa do individuo. Enquanto que um problema bem
delimitado, com argumentos relevantes à sua essência, estimula a
criatividade e poder de visão, gerando inúmeras alternativas. Adams (1994,
p. 48) diz que "impor restrições demais é altamente desrecomendado".

• Inabilidade em ver o problema de vários pontos de vista: normalmente é
dificil para as pessoas conseguirem visualizar o problema pelo ponto de vista e
interesse de outras pessoas, porém isso se mostra extremamente útil à criação.
A maior parte das soluções não traz resultados apenas para quem as toma, e as
pessoas não possuem o mesmo modo de ver as coisas. Se o individuo tentar
ver a situação com os olhos de outra pessoa, acaba desafiando sua criatividade
e percepção gerando assim novas idéias para algo que antes não parecia tão

amplo.
•

Saturação: "0 aspecto mais traiçoeiro da saturação é que você pensa

que tem os dados, apesar de não ser capaz de usá-los quando precisa".
(ADAMS, 1994, p. 51). Muitas vezes algo que esta tão presente no seu dia a
dia, é pouco observado de maneira relevante para armazenagem de detalhes na
mente, e quando a realidade exige os detalhes do mesmo para algo, fica difícil
de trazer a mente.
• Falhas em utilizar todos os mecanismos sensoriais: Adams (1994) fala
que os sentidos de visão, audição, e olfato costumam estar sempre interligados.
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Além do que, a capacidade de usar mecanismos de todos os sentidos, são
bloqueios muito comuns na resolução de problemas.

Os solucionadores de problemas precisam de toda a ajuda que puderem obter.
Devem, portanto, tomar o cuidado de não negligenciar nenhum mecanismo
sensorial. (ADAMS, 1994, p. 53)

b) Bloqueios emocionais: Os bloqueios emocionais são aqueles que estão
relacionados com as emoVies. Eles influenciam na maneira de explorar e manipular
idéias, e impede muitas vezes de comunicar as mesmas de forma que garanta a
aceitação. Esses bloqueios podem ser divididos em:
•

Medo de assumir riscos: Esse é um dos bloqueios mais comuns. As pessoas, a
medida que crescem, são ensinadas que devem sempre dar a resposta certa a
tudo. A partir do momento que ela erra, é levada a acreditar que decepcionou
alguém. A sociedade impõe a cabeça das pessoas que as mesmas devem viver
em segurança; ou seja, não arriscar.
Obviamente, quando você gera e tenta vender uma idéia criativa, esta
assumindo um risco: de errar, falhar, fazer papel de palhaço, perder dinheiro,
magoar-se, o que quer que seja. (ADAMS, 1994, p. 59).

Esse medo, pode ser visto como um fator de insegurança do individuo, onde
por não estar seguro daquilo que imagina, não o ousa. Assim, se mostra de
grande importância analisar os riscos que a implementação daquela idéia
causa, para enfim perceber se está disposto a correr-los.
As pessoas não costumam avaliar de forma realista as conseqüências,
prováveis de um ato criativo. Ou elas ignoram despreocupadamente todas as
conseqüências, ou seu medo geral em fracassar faz-lhes atribuir importância
excessiva a qualquer 'erro', não importando quão pequeno ele parecera aos
olhos dos futuros historiadores (ADAMS, 1994, p. 61)
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•

Sem apetite para o caos: baseando-se em sua insegurança de ousar e correr
riscos, o individuo se mostra um conformista que preza a organização e a
ordem das coisas. 0 que Adams (1994) diz, não é que não se deve primar pela
ordem em função de uma situação caótica, mas que resolver problemas, de
certo modo, pode ser visto como uma reorganização do caos. Ou seja, é claro
que se deve desejar a ordem das coisas, porém, é preciso tolerância ao caos.

•

Julgando em vez de gerar idéias: é mais uma das formas "seguras" em se viver.
Durante o processo de geração de idéias, é necessário que as mesmas sejam
julgadas, porém um julgamento antecipado pode colocar a perder uma boa
idéia. Adams define três formas diferentes de pensar sobre uma questão.
Analise para ele é uma questão onde há apenas uma solução. Julgamento é
usado em relação a problemas, onde parece haver mais de uma solução, mas
apenas uma deve ser escolhida. E síntese, é algo que gera um numero bem
maior de respostas.

•

Incapacidade de incubar: existe um conceito que diz que o inconsciente tem
um papel bastante importante na resolução de problemas, assim se mostra
pertinente que as idéias sejam amadurecidas antes de serem implementadas
como solução. "A incubação quase sempre parece fornecer a resposta certa no
tempo apropriado" (Adams, 1994, p. 64).

•

Carência de desafio contra o zelo excessivo: a ausência de desafio torna o
problema desestimulante, enquanto o zelo excessivo não beneficia o processo.
0 desafio precisa estar presente ao menos durante parte do tempo, ou o
processo deixa de ser gratificante. Por outro lado, uma motivacào excessiva

em ser bem sucedido, especialmente em ser bem sucedido rapidamente pode
inibir o processo criativo. (ADAMS, 1994, p. 65)
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•

Realidade e fantasia: a criação é algo que se baseia tanto em fantasias quanto
em realidade.

A pessoa criativa precisa estar apta a controlar a imaginação e precisa de
acesso completo a ela. Se todos os sentidos não estiverem representados (não
apenas a visão, mas a audição, o olfato, o paladar), sua imaginação não
poderá servir-lhe em sua total capacidade. Todos os sentidos precisam estar
representados, não apenas para que possam ser atacados problemas que
envolvam todos os sentidos, mas também dessa forma, as imagens mentais
são bem mais poderosas. (ADAMS, 1994, p. 67)

c) Bloqueios culturais e ambientais: Os bloqueios culturais e ambientais são
geralmente impostos pela sociedade de que se faz parte e pelo ambiente fisico e social
em que se vive.
Vejamos primeiro alguns dos elementos culturais que vão contra ao desenvolvimento
da criatividade:

•

Tabus: geralmente são regras que a sociedade impõe e que acabam por serem
aceitas e obedecidas no dia a dia. "Os tabus normalmente são dirigidos contra
atos que causariam descontentamento a certos membros de uma sociedade"
(ADAMS, 1994, p. 73). Esses tabus acabam por prejudicar o desenvolvimento
da criação pelas pessoas. Adams (1994) cita um exemplo que a frase "Fantasia
e reflexão são perda de tempo, preguiça, até loucura." Enquanto que esses são
aspectos extremamente relevantes e importantes no processo de criação. Porém
esses mesmos aspectos, geralmente são vistos como características de crianças,
e assim a sociedade em seu todo está acostumada a negar comportamentos
infantis.

Muitos psicólogos concluíram que as crianças são mais criativas que os
adultos. Uma explicação para isto é que o adulto esta muito mais ciente dos
limites práticos. Outra explicação, na qual acredito, é que nossa cultura drena
as brincadeiras, a fantasia e a reflexão das pessoas acrescentando mais
estresse no valor das atividades mentais canalizadas. (ADAMS, 1994, p. 74)
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•

Humor na resolução de problemas: Adams (1994) diz que outro elemento
muito importante no processo de criação é o Humor. 0 humor se mostra de
grande importância e de constante presença em pessoas consideradas criativas.

Os grupos criativos dos quais participei eram bem engraçados. As pessoas
criativas que conheço sempre são. 0 humor está presente em muitas formas.
Não estou sugerindo que a atividade criativa é s6 diversão — Ela é cheia de
frustração, trabalho detalhado e puro esforço. Mas o humor é um elemento
essencial da criação sadia (ADAMS, 1994, p. 76).

•

Reação e intuição: Com o avanço da tecnologia, a sociedade em geral se
mostra engessada e suas ações se mostram pautadas em origens de base
tecnológicas. Assim, as decisões se baseiam pouco nas emoções, sentimento e
prazer. "A criação eficaz pede que a pessoa diante de problemas esteja apta a
incorporar todas essas características - 0 uso da razão e da lógica, assim como
a intuição e o sentimento." (ADAMS, 1994, p. 77).

•

Pensamento do lado direito e pensamento do lado esquerdo: Geralmente o
cérebro é dividido em dois hemisférios onde diz-se que o lado direito é
responsável pelo pensamento lógico, vinculado a ordem, razão e matemática
enquanto que o lado esquerdo seria o responsável pela beleza, sensibilidade,
sentimentos, receptividade e imagens mentais. Porém, o criador deve se utilizar
de suas potencialidades tanto do lado direito como do lado esquerdo do
cérebro. Assim as pessoas não podem ser definidas em grupos diferentes, onde
cada um se utiliza somente um dos hemisférios do cérebro.
Se alguém pode separar as pessoas tão distintamente, as pessoas que foram
separadas não estão maximizando seu potencial criativo. Os cientistas
responsáveis pelas conquistas do conhecimento não podem operar
inteiramente segundo a extrapolação de trabalho passado, mas precisam.
também, utilizar a intuição (ADAMS, 1994, p. 79).

• Ambiente: são bloqueios impostos em nossos ambientes fisicos ou sociais.
Esse pode ser um fator de estimulo ou bloqueio a criatividade, dependendo do
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ambiente e da pessoa. As pessoas são diferentes e cada uma delas possui uma
maneira de trabalhar, onde suas habilidades se desenvolvem melhor de acordo
com o local e o clima em que estão inseridas. Um ambiente fisico, por
exemplo, onde há constantes interrupções, o telefone toca a toda hora, etc. se
mostra como um ambiente desfavorável a concentração do individuo.
• Aceitar e incorporar criticas: as pessoas, muitas vezes, tern dificuldade em
aceitar e incorporar criticas feitas a elas. Porem, essas mesmas criticas, podem
se tornar bastante produtivas.
• Chefes Tirfinicos: chefes que possuem um método de trabalho onde os esforços
de conquistas de seus colaboradores não são reconhecidos, se torna um grande
bloqueio a criatividade.
Para otimizar a produção criativa de um grupo, um gerente precisa estar
disposto e apto a encorajar seus subordinados a pensarem criativamente e a
recompensa-los quando forem bem sucedidos.(ADAMS, 1994, p. 88)

• Falta de incentivo: idéias novas geralmente são dificeis de serem levadas
adiante, por isso é necessário que haja incentivo para que as mesmas sejam
expostas, de forma que possam gerar novos meios de resolução de problemas.
Após o surgimento da idéia, baseada em muito esforço, é necessário vende-la.
Adams (1994) fala que toda e qualquer idéia esta fadada ao fracasso, caso não
haja incentivos, como tempo e dinheiro, para sua realização.

d)

Bloqueios de intelecto e bloqueios de expressão: os bloqueios de intelecto

dizem respeito a dificuldade em escolher boas táticas mentais ou falta de
conhecimento para a solução de determinado problema. Enquanto que os
bloqueios de expressão se referem a forma de transmitir adequadamente uma
mensagem.Vejamos alguns exemplos desses bloqueios, citados por Adams (1994).
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• Linguagem adequada em relação ao problema: a percepção de qual a
linguagem adequada para a resolução do problema, executa papel de grande
importância no processo. É necessário perceber que determinado problema,
tem sua solução baseada em uma linguagem visual, matemática e etc. e assim
conseguir estar mais próximo da solução adequada.
• Flexibilidade no uso de estratégias: as estratégias precisam estar detalhadas e
claras, para de acordo com o problema, ter uma melhor visão em relação a
decisão a ser tomada e a estratégia a ser adotada.
• Informação Correta: a posse de informações adequadas possui grande
relevância para a resolução de um problema, pois uma informação errada pode
comprometer toda a possibilidade de uma solução acertada. Diversos autores
defendem a idéia de que para se
• Modo de expressão: esse tipo de bloqueio se dá em virtude da dificuldade de
transmitir uma imagem, informação ou idéia de forma inadequada que desse
modo não atinja o objetivo final em ser transmitida. Adams (1994), para
melhor ilustrar o bloqueio, cita o exemplo de uma pessoa em um pais
desconhecido e numa lingua falada que o individuo não possua domínio. Ou
ainda de alguém que nos dias de hoje não seja um usuário de computadores, e
assim lido saiba como se utilizar dele em seu proveito.

3.8 Aprendizagem
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0 aprendizado é o processo pelo qual o indivíduo obtém informações, atitudes,
habilidades, valores, etc. de acordo com o meio ambiente, a realidade e as pessoas que fazem
parte do seu convívio.
Piaget (1987) fala que a aprendizagem é uma resultante da interação do sujeito com o
objeto do conhecimento, que não se reduz ao objeto concreto, mas inclui o outro, a família, a
escola, o meio físico e o social.

Consegue-se perceber que a aprendizagem esta intimamente ligada com o interesse da
pessoa em aprender e adquirir conhecimento sobre determinado assunto, situação, etc.
0 conhecimento s6 se adquire se houver interesse. 0 aluno aprende quando relaciona,
quando estabelece vínculos, laços entre o que estava solto, caótico, disperso, integrando-o em
um novo contexto, dando significado a informação, encontrando um novo sentido; ela
aprende quando se pergunta, questiona; quando possui interesse, necessidade. Aprende por
prazer, pelo fato de gostar do assunto. 0 ambiente agradável e o estimulo positivo podem
facilitar a aprendizagem que atenda o mundo atual, que exige pessoas capazes de analisar e
criticar, e não pessoas que sejam, apenas, seguidoras.
Papert (1994) fala que s6 há motivação em aprender o novo conhecimento se o mesmo
estiver conectado, de algum modo, a conhecimentos que possuam significado para o
individuo. 0 autor vê o papel do professor como um facilitador criativo que proporciona um
ambiente de possível ligação entre o novo e o experimentado.
"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua
produção ou a sua construção." (FREIRE, 1996, p.52).
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Freire (1996) fala ainda que a aprendizagem no contexto do ensino só é válida quando
o aprendiz se mostra capaz de recriar e criar. Ele diz também que construir conhecimento é

um exercício da curiosidade, capacidade critica de comparar, de perguntar. Sendo assim, o
ensino deve despertar a curiosidade, fazendo com que assim o aprendiz se tome mais criativo.
0 aluno deve ser estimulado a questionar, indagar, perguntar, não se tornando algo
inerte nas salas de aula, de modo que consiga ver os possíveis lados de uma mesma situação.

Por fim, é importante frisar mais uma vez que a aprendizagem só ocorre quando há o
interesse do individuo e urna ligação clara com algo que lhe proporcione prazer e/ou em
virtude de objetivos almejados pelo mesmo.
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4 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
4.1 Diretrizes Curriculares

A lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, sancionada pelo então presidente Fernando
Henrique Cardoso, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. A lei é o documento
que estabelece as normas a serem cumpridas e o rumo a ser tomado por todos os tipos de
unidade de ensino.
A LDB norteia os caminhos que devem ser trilhados pela instituição, porém, a mesma
não basta para se delinear o currículo que deve ser seguido pelas IES.
De acordo com o documento elaborado pelo MEC publicado no diário oficial de
13/05/2002, o PARECER CNE/CES 146/2002, que estabelece as diretrizes curriculares para
os cursos de unidades superiores, o curso de graduação em Administração deve estar apto a
formar um individuo com um perfil definido, com algumas competências e habilidades e deve
também obedecer, o que está pré-definido como conteúdo curricular.
0 Parecer estabelece um perfil desejado para o formando do curso de graduação em
Administração, onde diz que:
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"0 curso de Administração deve ensejar condições para que

o bacharel em

Administração esteja capacitado a compreender as questões cientificas, técnicas, sociais e
econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto, observados seus níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como a desenvolver o alto gerenciamento e a
assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos
do campo de atuação do administrador." (PARECER CNE/CES 146/2002-HOMOLOGADO,
P.13)
0 mesmo documento estabelece que as instituições de ensino superior do curso de
Administração devem pelo menos despertar e/ou desenvolver as seguintes competências e
habilidades:
•

Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estratégicamente,
introduzir modificações no processo produtivo, atuar preventivamente,
transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de
complexidade, o processo da tomada de decisão;

•

Desenvolver expressão

e comunicação compatíveis com o exercício

profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações
interpessoais ou intergrupais;
•

Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua
posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento;

•

Desenvolver raciocínio lógico, critico e analítico para operar com valores e
formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre
fenômenos produtivos, administrativos e de controle, bem assim expressandose de modo critico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais e
sociais;
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•

Ter iniciativa, criath idade, determinação, vontade política e administrativa,
vontade de aprender, abertura As mudanças e consciência da qualidade e das
implicações éticas do seu exercício pro fi ssional;

•

Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência
cotidianas para o ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional,
em diferentes modelos organizacionais, revelando-se profissional adaptável.

A partir do que foi relatado acima é possível uma visão mais clara do que um
administrador, ao sair de uma IES deve saber fazer para atuar no mercado de trabalho.
A seguir, são delineadas as habilidades e competências, julgadas por alguns autores
como Baldin, Mintzberg e Roig, como sendo praticas que devem ser exercidas pelos
administradores no que tange seu desenvolvimento profissional.

4.2 Habilidades e Competências

Todo profissional para exercer sua profissão, precisa possuir habilidades

e

competências gerais e especificas relacionadas A sua atividade. Não seria diferente com o
administrador. Ele também necessita preencher alguns quesitos para que seja considerado um
bom administrador.
No que se refere As habilidades e competências gerais podemos relacionar itens
básicos em qualquer profissão como ética, valores morais, conduta condizente, etc. Enquanto
que no aspecto especifico há algumas divergências entre autores recentes e outros não tão
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recentes, mas que foram e hoje ainda são considerados como referências no que se refere ao
estudo da Administração.
Toda a empresa faz-se algo de concreto e para tanto aplica-se uma tecnologia
e um saber-fazer especifico, independente de ser a empresa uma
multinacional que fabrica peças de automóveis ou um banco. Além disto, é
preciso também dar conta de outras atividades como : manter as contas em
ordem, aplicar de forma adequada o dinheiro, recrutar e treinar de forma
adequada o pessoal, motivá-lo, vender o produto, oferece-lo ao consumidor
potencial e muitas outras coisas. Para tudo isso, são necessários
conhecimentos específicos, mas nada daquilo que é específico se produziria
no momento oportuno e na medida adequada se não se realizasse, também,
uma função peculiar que se chama administração. ( BALD1N, 2001, p. 131)

Dessa forma o administrador se mostra em um dos seus muitos papéis, como a pessoa
dentro da organização que identifica quais as ações que devem ser realizadas e assim delega a
responsabilidade da execução.
Uma das analogias mais claras para se entender esta função é a do regente de
orquestras. Todos e cada um dos músicos tocam determinado instrumento,
em determinados momentos e seguindo indicações precisas para a peça que
interpreta. (ROIG apud BALDIN, 2001, p. 131)

Com as intensas mudanças por qual o mundo atual vem passando, como a abertura a
novos mercados, o avanço tecnológico, a competitividade, o compromisso com a
quali fi cação profissional, e a busca da qualidade total além de outros, o constante
aprimoramento e adequação as mesmas se mostram como mais uma das competências
atribuidas e esperadas do administrador. Essas mudanças acabam alterando o papel do
administrador e modificando a maneira do que ele faz e a forma com que faz.
Hoje o administrador trabalha em uma era de incertezas, instabilidade

e

imprevisibilidades, onde a antecipação de cenários e a visão global do mundo acabam por
gerar uma nova mentalidade nos administradores. A mesma se mostra imprescindível nos
dias atuais.
Com as intensas mudanças as funções do administrador vêm se modificando ou
aprimorando-se. Passamos por uma transformação muito grande no que diz respeito a
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transição da Era industrial para a Era do conhecimento, assim as habilidades exigidas na Era
industrial se modificaram, transformando o papel e as funções do administrador.
Katz apud Baldin (2001, p. 133) divide as habilidades do administrador em três
categorias:
•

Habilidade técnica: Essa habilidade se refere aos conhecimentos específicos,

métodos e técnicas referentes as funções especificas exercidas pelo
administrador.
•

Habilidade humana: Habilidade exercida em suas relações de trabalho com

os outros integrantes da equipe. Diz respeito a questão humana de se
relacionar.
•

Habilidade

conceitual: Baseando-se no intelecto, essa habilidade tem relação

com o modo com que o individuo vê cada parte da organização. Pensando,
porém, na influência que terá sobre o seu todo, para formular e desenvolver
estratégias visando o sucesso da mesma.

Contudo o autor diz que na prática se torna dificil de conseguir separar uma habilidade
da outra, pois elas costumam trabalhar em conjunto, sempre acompanhadas umas das outras,
diferenciando-se apenas de acordo com o seu nível de responsabilidade administrativa dentro
da organização.
Enquanto que Mintzberg apud Baldin (2001, 134) "questiona a idéia de Fayol de que
os administradores apenas planejam, organizam, dirigem e controlam." 0 autor apresenta tits
grupos que se subdividem em dez categorias que são os papéis que o mesmo pode
desempenhar.
As atividades desempenhadas pelo administrador, segundo Mintzembrg são:
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•

Relação Interpessoal: Diz respeito a posição que o profissional ocupa á frente
da organização, atuando como figura de proa e fazendo uma ligação de sua
equipe com outras, e também com o ambiente externo, de forma que ele no
papel de líder, conduza e motive aqueles a quem dirige.

•

Transmissão

de

informação:

Dentro desse grupo,

o

administrador

desempenha tits funções conjuntamente. Num primeiro momento ele atua
como um monitor que absorve as informações do ambiente externo, atuando
em seguida como um disseminador, que tem a função de transmitir as
informações para dentro da organização. E por fim, atua como um porta-voz,
que manda a mensagem da empresa para o ambiente externo.
•

Tomada de decisões: Nesse grupo ele pode atuar em quatro papeis diferentes.
Sao eles: Empreendedor (quando ele dá inicio e propõe mudanças que
beneficiem a organização), Controlador de distúrbios (quando consegue
diminuir ou contornar os obstáculos), Administrador de recursos (quando ele
consegue delimitar as oportunidades, o próprio tempo, o trabalho de seus
subalternos e etc.) e de Negociador (quando ele precisa negociar tanto com o
ambiente externo quanto ao interno a proporção do peso que suas ações irão
ter, refletindo na própria organização e no ambiente.).

4.3 Projeto Pedagógico

4.3.1 0 que é

Projeto pedagógico é um documento que descreve as intenções e compromissos da
instituição em realizar um bom trabalho de acordo com seus objetivos. E no projeto
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pedagógico que a instituição define e estabelece, geralmente mediante um consenso coletivo
entre os integrantes da mesma, a maneira com que irá trabalhar, e de quais meios e métodos
serão utilizados para ensinar, estimular, maximizar e desenvolver o aprendizado. Segundo
Vasconcelos (1995) o Projeto Pedagógico:
é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os
desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente,
sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. E uma metodologia
de trabalho que possibilita resignificar a ação de todos os agentes da
instituição (VASCONCELOS, 1995, p. 143).

Na tentativa de explicar o que é um projeto, se tem a concepção de Gadoni apud Veiga
(2001) em relação ao mesmo:
Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro.
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se.
atravessar um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função
de promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o presente.
Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente determinadas
rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível,
comprometendo seus atores e autores. (GADOTTI apud VEIGA, 2001, p. 18)

Para Veiga (1998) o projeto pedagógico não se limita em um documento formado a
partir de diretrizes e projetos de professores, que tem a função de definir as diretrizes
pedagógicas da instituição educativa, mas sim um produto que expõe a realidade da escola em
um amplo contexto onde influencia e pode ser influenciada. Assim, um Projeto Pedagógico
serve para explicitar os fundamentos teóricos-metodológicos em relação aos objetivos, tipo de
organização, formas de implementação e de avaliação institucional.
0 site <vvww.conteudoescola.com.br > traz algumas informações que o Projeto
pedagógico deve conter no mínimo. São elas:
- as competências e habilidades que os alunos precisam desenvolver.
- os conceitos integradores e os conceitos significativos
- os contextos significativos
• as informações e conhecimentos anteriores, que possuem tanto os alunos quanto os
professores.
- os materiais e procedimentos a serem utilizados
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- a organização do espaço e as relações na sala de aula
- as relações interpessoais
-a organização do tempo
- os projetos a serem desenvolvidos.
De acordo com a Lei numero 9.394 de 20 de dezembro de 1996 segundo o artigo 13
da mesma, que consta nas Leis de Diretrizes e bases reportadas pelo MEC em seu site, os
docentes devem participar da proposta pedagógica, ou seja, todos os professores daquela
entidade devem dar suas contribuições na elaboração do projeto pedagógico daquela
instituição, ajudando assim, para que o projeto atenda as necessidades estabelecidas por lei e
as carências percebidas em sala de aula em relação aos alunos, pois a mesma lei citada acima,
diz que o docente deve também zelar pela aprendizagem do aluno e colaborar com as
atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
Para Veiga (2001) um projeto pedagógico deve apresentar algumas características tais
como:
a) ser processo participativo de decisões;
b) preocupar-se em instaurar uma forma de organização de trabalho pedagógico
que desvele os conflitos e as contradições;
c) explicitar princípios baseados na autonomia da escola, na solidariedade entre os
agentes educativos e no estimulo à participação de todos no projeto comum e coletivo;
d) conter opções explicitas na direção de superar problemas no decorrer do
trabalho educativo voltado para uma realidade especifica;
e) explicitar o compromisso com a formação do cidadão.

0 projeto pedagógico para um curso superior passa por várias etapas e deve obedecer
algumas normas e leis, além de conter em sua essência o foco voltado para que se atinja os
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objetivos de desenvolver algumas habilidades e competências necessárias para o exercício da
profissão em questão.
0 curso de Administração num todo, visa à formação de alunos em profissionais que
estejam qualificados para serem inseridos no mercado de trabalho de forma que esses mesmos
alunos que saem das unidades de ensino superior possam contribuir, positivamente e
efetivamente, para o cumprimento da missão da instituição em que se encontram.
0 projeto pedagógico de um curso de administração deve conter todas as ferramentas
necessárias que contemplem e convirjam com os objetivos de desenvolver as competências e
habilidades dos alunos, que constam nas Leis de diretrizes e bases formuladas pelo MEC.
Partindo das conclusões de André (2001) e Veiga (1998), verifica-se que um Projeto
Pedagógico é composto por duas dimensões, uma política e uma pedagógica. André diz que
ele "6 politico no sentido de compromisso com a formação do cidadão para um tipo de
sociedade" (André, 2001, p. 189), e "d pedagógico porque possibilita a efetivação da
intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável,
compromissado, critico e criativo". (Veiga, 1998, p. 12). A partir dessas informações pode-se
concluir que na elaboração de um projeto pedagógico, deve ser levadas em consideração, as
particularidades regionais e culturais, baseando-se na afirmação de André (2001) feita acima,
onde ele fala da relaciona a formação do cidadão com um tipo de sociedade.
No Seminário Construindo o Projeto Pedagógico da UFPE (Universidade Federal de
Pernambuco) realizado pela mesma em 14 e 15 de setembro de 2000, é possível observar no
site <wvvw.proacad.ufpe.br > , a possibilidade de recombinação de fases dentro do curso em
função de que os currículos estão mais flexíveis Além de poder ocorrer modificações dentro
das mesmas, com o intuito de contribuir para um continuo aperfeiçoamento do curso visando
acompanhar as transformações que vêm acontecendo na sociedade e nas organizações.
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0 projeto pedagógico deve abranger itens importantes como quem são os alunos aos
quais, o projeto se destina, qual é o conteúdo e de que forma ele deve ser passado para os
alunos, o porquê e a importância desse conteúdo estar sendo repassado aos alunos, as formas
de avaliação que serão aplicadas para medir o grau de retenção do conteúdo pelo aluno, etc.
Para a definição de um bom projeto pedagógico, deve-se levar em consideração uma
série de outros itens, como a proximidade do conteúdo com a realidade do aluno, o ambiente
em que ele se relaciona com as pessoas, e etc. De acordo com Veiga (2001), um Projeto
Pedagógico de qualidade, deve:
•

Nascer da própria realidade, tendo como suporte a explicitação das causas dos
problemas e das situações nas quais tais problemas aparecem;

•

Ser exeqüível e prever as condições necessárias ao desenvolvimento e A
avaliação;

•

Ser uma ação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola,

•

Ser construido continuamente, pois com produto, é também processo.

Segundo Rodrigues (1999), o Projeto Pedagógico deve ser formulado a partir de
algumas estratégias. São elas:
1.a - Aprofundar a dimensão epistemológica e política dessa relação entre atores e coatores do processo ensino e aprendizagem, para conhecê-lo mais e melhor, gerando o
comprometimento da comunidade envolvida;
Lançar um olhar critico sobre a tarefa da universidade como instância educativa e
sobre o trabalho por ela desenvolvido como forma de levantar questões acerca da
especificidade do trabalho pedagógico;
- Programar ações que viabilizem contatos com a comunidade acadêmica e que
venham a possibilitar a formação de conceitos, o delineamento de propostas, a retro-
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alimentação do processo, a mudança ou reafirmação de paradigmas, como condições
de construção da situação pretendida e de superação da situação atual;
4.' - Desencadear o processo de construção do Projeto Pedagógico no âmbito da
instituição

e

dos cursos,desenvolvendo discussões sobre novas tecnologias

educacionais, a avaliação da atividade docente, do processo ensino e aprendizagem, a
avaliação institucional,de cursos e de egressos, a educação continua, novos métodos e
técnicas de ensino utilizados no ensino presencial quanto no ensino a distância, entre
outros,direcionados a docente, discente e corpo técnico-administrativo com vistas
formação participada e colaborativa;
5.' - Desenvolver pesquisa participante e montagem de equipes representativas das
diferentes areas, tendo como perfil o interesse pela graduação, funcionando como
fator de aglutinação de motivados;
6.' - Usar o marketing como instrumento de mobilização;
7.' - Incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa com base nos problemas
como evasão,reprovação, retenção e acesso, a questão da educação básica e suas
relações/inter-relações com o ensino superior, entre outros;
8.' - Criar infra-estrutura técnica para assessorar os cursos na elaboração de seus
projetos.
Assim, o projeto pedagógico de uma IES, se encontra baseado em uma série de fatores
relevantes para o aprendizado do aluno.

4.3.2 Projeto pedagógico no curso de Administração
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De acordo com o autor Andrade (2001), um projeto pedagógico para o curso de
Administração deve levar em consideração a Lei de Diretrizes e Bases, e as habilidades e
competências exigidas de um administrador.
Campos e/ou areas de conhecimento: Dentro do Curso de Administração, se faz
necessária a presença de disciplinas de cunho tanto profissional quanto complementares que
abriguem as seguintes Areas:
d) Estudos humanos, comunicativos, simbólicos, artísticos, de investigação
cientifica e suas tecnologias:
Compreende estudos filosóficos, antropológicos, psicológicos e éticos,
politicos, sociais, comportamentais, de cultura geral e conhecimentos
conexos. Inclui estudos de linguagem, tecnologia de
comunicação/informação e de investigação cientifica, tanto de natureza
quantitativa como qualitativa. Ao estudar esse campo de conhecimento o
aluno devera ser capaz de compreender e usar os sistemas simbólicos das
mais variadas linguagens; confrontar opiniões e pontos de vista; analisar e
interpretar textos e resultados de pesquisa cientifica e empresarial, assim
como suas inter-relações com as tecnologias. (ANDRADE, 2001, p. 157).

e) Estudos Administrativos, gerenciais, organizacionais, estratégicos

e suas

tecnologias:
Compreende estudos das teorias de Administração e das organizações e suas
respectivas funções, dos fenômenos empresariais, gerenciais,
organizacionais, estratégicos e ambientais; suas inter-relações com
realidade social objetivando uma visão critica da validade de suas
dimensões, bem como os aspectos legais e contábeis, objetivando a
construção de competências e habilidades que permitam ao graduando
compreender os métodos gerenciais como construções humanas; entender a
relação entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento
tecnológico, bem como associar as varias tecnologias aos problemas
administrativos, gerenciais, organizacionais e estratégicos. (ANDRADE,
2001, p. 158)

f) Estudos econômicos, financeiros, de mercado, de relações internacionais e suas
tecnologias:
Compreende estudos de fenômenos econômicos, financeiros e de mercado
por meio de suas inter-relações com a realidade nacional e internacional. 0
aluno deverá compreender a sociedade, sua formação e transformações numa
perspectiva histórica para que possa compreender, contextualizar a utilidade e
aplicabilidade dos conteúdos relativos a este campo de conhecimento frente
As novas tecnologias. Isto porque a globalização vem redefinindo os fatores
determinantes da competitividade, fazendo emergirem novas organizações de
sucesso e tornando obsoletas as incapazes de se adaptar ao novo ambiente.
Por exemplo, ao estudar Economia, o aluno deve compreender conceitos,
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procedimentos, e estratégias econômicas e mercadológicas para aplica-los em
situações diversas no contexto das ciências das tecnologias e das atividades
cotidianas. (ANDRADE, 2001, p. 158)

g)

Estudos quantitativos e suas tecnologias:
Compreende estudos de métodos quantitativos direcionados a resolução de
problemas de tomada de decisdo. Inclui estudos sobre o uso e o
gerenciamento de recursos tecnológicos e do processo produtivo.
Por meio deste Campo de conhecimento, o aluno deverá entender o impacto
das tecnologias em sua vida pessoal, nos processos de produção e no
desenvolvimento de conhecimento. Por exemplo, ao estudar matemáticas
para aplica-las em situações diversas no contexto das ciéncias das
tecnologias e das atividades cotidianas.
Vale ressaltar que o estagio supervisionado permeia todos os campos.
Além de base comum de conhecimentos, os cursos de graduação em
Administração terão uma parte diversificada que poderá preencher até 50%
da carga horária total do curso e /ou habilitação. Esta parte diversificada
será definida pelo curso a partir das características regionais e locais da
sociedade, da cultura e da economia. Os próprios alunos também poderão
escolher, sempre que possível, disciplinas de que gostem ou que tenham a ver
com o seu futuro profissional. Qualquer que seja a parte diversificada, ela
terá que ser organicamente integrada a base nacional — Campos de
conhecimentos — para que o currículo faça sentido. E essa parte
diversificada que dará, em grande parte, uma IDENTIDADE a cada Curso
de Administração. Os cursos de graduação em administração deverão
formular Projetos Pedagógicos diferenciados para atender as necessidades
vocacionais da região. Cada curso de graduação de Administração deverá
ter sua própria identidade. Projetos pedagógicos não podem ser transpostos
de um curso para outro. Eles precisam refletir os valores que os sustentam
para manter a IDENTIDADE. (ANDRADE, 2001, p. 159)

4.4 Estudo de Multicasos

Com a intenção de poder estudar os cursos de Administração oferecidos pelas
IES de Florianópolis em relação ao desenvolvimento da criatividade em seus alunos,
buscou-se pesquisar três dos cursos existentes. As IES pesquisadas foram a UDESC/
ESAG, UNICA e ASSESC. Todas elas com cursos conhecidos pelo mercado, porém com
tempos de existência diferentes, onde a ESAG é a mais antiga, sendo que a criada mais
recentemente foi a ASSESC, e a Unica uma IES existente há um tempo médio no
mercado.
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Para a coleta de dados nas IES citadas, o método utilizado foi o da entrevista,
que aconteceram mediante um roteiro estruturado e aberto, preparado conforme questões
que deveriam ser abordadas em relação aos objetivos que o trabalho pretendia alcançar.
Esse roteiro (em anexo ao trabalho) foi o instrumento utilizado na realização das mesmas
junto aos coordenadores ou responsáveis superiores pelo andamento e planejamento das
atividades executadas nas IES pesquisadas. A seguir, o relato das entrevistas e dos dados
coletados junto aos coordenadores, informações gerais fornecidas pelos sites dos cursos
pesquisados e documentos:

4.4.1 ESAG
A ESAG é parte integrante da UDESC (Universidade do Estado de Santa
Catarina) e se encontra localizada no bairro Itacorubi, na Avenida Madre Benvenuta,
2037.
A partir de entrevista realizada com o diretor assistente do Centro de Ciências da
Administração da ESAG, Professor Rene' Machado Filho, foi possível chegar a algumas
conclusões no que tange o desenvolvimento da criatividade de seus alunos, por
exemplo, a ESAG tem no seu curso de Administração o objetivo de formar
administradores que trabalhem em função de mudanças e de transformações sociais; que
possuam responsabilidade social, além de entenderem o ambiente que os cerca e que
sejam indivíduos motivados e habilitados para trabalhar em equipes; que, além disso,
sejam capazes de criar e ampliar oportunidades de forma consciente, usando para isso
como fundamento os mais modernos quadros teóricos e técnicas do campo da
Administração.
A partir de informações obtidas no site da ESAG, sua missão é "Contribuir para
a formação de profissionais criativos, críticos e reflexivos, comprometidos com a
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melhoria da qualidade de vida da população, mediante a busca de soluções alternativas e
consolidação de novos empreendimentos".
Uma das perguntas feitas durante a entrevista ao diretor assistente do curso,
René Machado Filho, diz respeito ao projeto pedagógico do curso. A intenção era saber
se o curso de Administração da ESAG possuía um projeto.

A respeito do projeto pedagógico do curso, o professor René, relatou que o
primeiro projeto do curso foi formulado em 1964, quando da criação do curso de
Administração pela ESAG. Em 1994 passou por uma reformulação, buscando atender as
novas solicitações da Resolução número 02 de 4/out/93 do CFE (Conselho Federal de
Educação), que defendia uma nova estrutura curricular. Nesse momento, o projeto
pedagógico da instituição passa por uma nova reformulação, em função da mudança das
diretrizes curriculares conforme o PARECER CNE/CES 146/2002, publicado no Diário
Oficial da Unido número 90, de 13/05/2002, Seção 1.
A reformulação do novo projeto pedagógico busca atender as determinações das
novas diretrizes curriculares para o curso. 0 projeto pedagógico está sendo reformulado
com a participação dos professores de cada departamento, e ajuda de dois alunos
escolhidos por cada departamento com o intuito de identificar as necessidades dos
alunos baseando-se no ponto de vista dos mesmos.
A pretensão da ESAG é implantar o novo projeto pedagógico já no próximo
semestre (2005/01). Porém ainda é necessária a aprovação do mesmo, levando-se em
conta que muitos alunos que já se encontram no curso seriam afetados com a
modificação do mesmo. Assim, ainda se está em estudo a melhor forma de o novo
projeto ser implantado, objetivando não gerar transtornos para os que já se encontram
com o curso em andamento.
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A segunda pergunta feita durante a entrevista, envolve a dúvida em relação A
preocupação do curso em fornecer um clima propicio ao desenvolvimento da
criatividade dos alunos.
0 professor disse que a ESAG se preocupa em fornecer um clima que propicie o
desenvolvimento da criatividade dos alunos. Porém não apenas com a criatividade em si.
HA uma preocupação bastante grande com o desenvolvimento das questões humanas que
envolvem os alunos, em relação As matérias ditas "mais técnicas".
Com relação ao favorecimento do desenvolvimento da criatividade dos
acadêmicos, eu não diria só em questão de criatividade, mas houve uma
preocupação com relação as questões de humanidade no âmbito de
Administração com relação a grande carga de matérias mais técnicas. Houve
uma preocupação para educa-los nessa parte. (RENE' MACHADO FILHO,
Diretor Assistente do centro de ciências de Administração da ESAG).

0 curso oferece algumas atividades complementares que contribuem segundo o
entrevistado, para o desenvolvimento e o fortalecimento em relação A criatividade.
Favorecidos pelas próprias diretrizes curriculares existe uma gama bastante
ampla de atividades complementares. Essas atividades complementares
realmente nós temos boas perspectivas em relação a temas e formas que
contribuem para o desenvolvimento da criatividade. Não só a criatividade
para poder possibilitar essas novas formas, mas a criação dessas novas
formas, se constituem num processo bastante criativo. Foi realmente uma
preocupação bastante acentuada, essa fase de fortalecimento da Area de
humanas no Curso de Administração. (RENt MACHADO FILHO, Diretor
assistente do Centro de Ciências de Administração da ESAG)

As próximas questões abordadas durante a entrevista se referiam A existência de
uma disciplina com seu foco voltado exclusivamente para a criatividade e caso houvesse
essa disciplina, se ela é obrigatória ou optativa. A resposta obtida foi de que não existe
uma disciplina especifica que se volte totalmente para a criatividade. A criatividade é
trabalhada de forma conjunta dentro das disciplinas existentes, onde o professor tenta
sempre fazer com que o aluno pense, dando a sua própria resposta para o problema. 0
professor René acredita inclusive, que os meios de tecnologia de informação são
importantes no que tange a criatividade, para que o aluno consiga fazer uma ligação do
conteúdo teórico para os meios tecnológicos.
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Na verdade não existe uma disciplina especifica com essa ênfase na parte de
criatividade. Tenta-se, porém, desenvolvê-la dentro das disciplinas que a
gente esta ministrando, mas priorizou também na parte técnica do curso de
administração para todas as disciplinas profissionais, aquelas
profissionalizantes, um aporte da tecnologia da informação, para que todos os
alunos não saiam so com conhecimento do que são métodos técnicos de
tecnologia consagradas daquelas disciplinas, mas também com as formas
com que elas são operadas hoje nas empresas. Vale dizer quais são os
sistemas utilizados, em sala de aula. Para que não aconteça a situação em que
o aluno chegue no mercado de trabalho, com conhecimento em administração
de pessoal, administração de materiais, administração financeira, mas que
não possua o conhecimento de nenhum software avançado. Nos pretendemos
que o aluno saia formado no Curso de Administração da ESAG habilitado,
não s6 com o conhecimento das teorias daquela matéria, mas também com o
conhecimento de desenvolvimento da informação apropriado para o
desenvolvimento profissional do mesmo. ( RENE. MACHADO FILHO,
Diretor assistente do Centro de Ciências de Administração da ESAG)

E quanto a disciplinas optativas, a ESAG não possui ainda disciplinas optativas.
Todas as disciplinas são obrigatórias. 0 que existe é uma carga horária de atividades
diversas que o aluno deve cumprir de acordo com seus interesses e aptidões. Nesse
momento, se abre à frente do aluno muitas opções, que vão desde a empresa Junior,
passando por seminários e englobando inclusive atividades comunitárias.
De maneira geral nos não criamos disciplinas optativas, Ainda não temos
dentro do projeto disciplinas optativas. Nós temos é uma quantidade de
créditos de disciplinas que constam na grade curricular e que são todas
obrigatórias. As atividades complementares que podem ser realizadas para
complementar as atividades e a carga horária do curso é que são atividades
que realmente atividade que tem um leque variado de opções onde a pessoa
pode desenvolver desde projetos de empresas Junior, ou até atividades de
extensão e participação comunitária, ou participação em seminários ou
congressos como participante ativo. Ou seja, é um leque bastante grande de
atividades onde o aluno realmente, para cumprir essas atividades
complementares poderá exercer bastante a sua criatividade. (RENt
MACHADO FILHO, Diretor assistente do Centro de Ciências de
Administração da ESAG).

A última pergunta feita durante a entrevista, se volta para a possibilidade de
haver algum outro meio utilizado pela instituição que desenvolva criatividade do aluno.
A resposta foi simples, porem concisa. A partir das atividades complementares exigidas
para o cumprimento da carga horária pré-estabelecida e já citadas anteriormente, o aluno

é beneficiado com a possibilidade de exercer e desenvolver bastante sua criatividade.
Uma das formas citadas pelo professor como atividades complementares, diz
respeito A. empresa Junior e o Diretório Acadêmico.
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Na verdade o que nós temos são as atuações normais dos alunos como o
Diretório Acadêmico e a empresa Junior. A empresa Junior 6 bastante
atuante. Os alunos desenvolvem atividades e projetos empresariais bastante
relevantes, inclusive algumas atividades que são usadas para a atuação da
empresa Junior e do Diretório Acadêmico. Temos, por exemplo, a Chopada
da ESAG que 6 um evento de grandes proporções na cidade. (RENE
MACHADO FILHO, Diretor assistente do Centro de Ciências de
Administração da ESAG).

Em relação a outras formas desenvolvidas pela ESAG, e que venham contribuir
com a criatividade dos alunos, são as atividades de extensão que contam hoje com
projetos bastante importantes.
Nas atividades de extensão, nos temos tido alguma criatividade em relação
aos tipos de projetos que os alunos têm em conjunto com professores, mas
muitas vezes por iniciativa dos alunos para desenvolver projetos de extensão.
Então a ESAG tem hoje por exemplo, projetos de extensão na area de amigos
da escola, onde apoia o desenvolvimento das escolas da periferia, e
principalmente atualmente o maior projeto que esta sendo desenvolvido na
atividade Senior, um apoio institucional de organização junto a comunidades
em areas de periferia da cidade como a Copa Lord. Nos temos um projeto de
extensão muito grande na Copa Lord. Então la o pessoal ta realmente, não s6
os alunos como tambdm os professores, estão podendo desenvolver a sua
criatividade realmente com bastante proveito. (RENE MACHADO FILHO,
Diretor assistente do Centro de Ciências de Administração da ESAG).

A partir dessa entrevista com o professor Ren8, foi possível perceber que a
ESAG procura desenvolver a criatividade dos seus alunos, porém não de forma clara a
eles, mas de maneira intrínseca nas atividades oferecidas pelo curso.

4.4.2 ÚNICA
A instituição se encontra localizada no bairro Itacorubi em Florianópolis, a rua
Savatina Feliciana do Santos, na subida do morro da lagoa após a FIESC.
0 Centro de Educação Superior UNICA, foi constituído por iniciativa da
Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência - Fundação ESAG, tendo
seus cursos de graduação em Administração com habilitação em Comércio Exterior,
Gerência de Informações, Marketing e turismo e hotelaria, autorizados oficialmente pelo
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Ministério da Educação, conforme Portaria n°126, de 12 de fevereiro de 1998,

e

publicada no Diário Oficial da Unido n°32, de 16 de fevereiro de 1998.
As informações gerais a respeito da missão, histórico, infra-estrutura, projeto
pedagógico e localização se encontram em anexo ao trabalho, além das informações
referentes a cada uma das habilitações em Administração oferecidas pela UNICA, e
também a grade curricular dos Cursos de Administração com habilitação em Marketing
o de Administração com habilitação em Comércio Exterior (onde se pode perceber que
as fases iniciais dos cursos são praticamente iguais em todos os cursos oferecidos, vindo
a focar nas habilitações referentes a cada um deles por volta da 5' fase de cada curso).
Em entrevista realizada com a professora Eliane Moreira Sá de Souza,
coordenadora dos quatro cursos de administração (Administração com habilitação em
Marketing, Turismo, gestão da informação e comércio exterior) e chefe do departamento
de administração da UNICA, foi possível chegar as respostas as questões levantadas na
entrevista.
A UNICA possui um projeto pedagógico, que foi formulado junto com os
professores e participação de quatro alunos, um aluno de cada curso dentro das
habilitações. 0 novo projeto foi feito com o objetivo de atender as novas diretrizes
curriculares e irá ser implantado a partir do próximo semestre (2005/01). A professora
entrevistada diz inclusive, que a partir da nova lei de diretrizes curriculares, tem-se uma
abertura maior para o incentivo da a criatividade do aluno.
Quanto ao Projeto Pedagógico, a entrevistada disse:
Esse projeto foi elaborado com base na lei de diretrizes curriculares de
Administração. Ele foi elaborado juntamente com os professores e dirigentes
da parte estratégica com a parte de ensino técnico. E necessária a participação
de todo o colegiado se retitle para a aprovação, e dentro desse colegiado nós
temos a participação dos alunos, um de cada habilitação. Principalmente
nessas novas diretrizes curriculares, elas estão muito propensas a
criatividade, porque elas abrem espaço dentro das atividades complementares
pros alunos buscarem aquilo que eles desejam e isso de alguma forma eles
conseguem participando da elaboração do projeto pedagógico e opinando
sobre a grade curricular. (ELIANE MOREIRA Sit DE SOUZA,
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Coordenadora dos cursos de Administração e chefe do departamento de
Administração da UNICA).

Ainda segundo a entrevistada, a Instituição oferece um clima propicio para o
desenvolvimento da criatividade buscando sempre o posicionamento do aluno em
relação As diversas questões existentes, porém, isso vai de acordo com as metodologias
aplicadas por cada professor em relação ao plano de ensino.
Eu acho que esse desenvolvimento propicio a criatividade, ele esta muito
ligado a cada professor, porque cada professor tem autonomia para montar o
seu plano de ensino contanto que ele consiga contemplar os elementos
obrigatórios da disciplina em relação ao conteúdo e logo depois ele tem
metodologias diversificadas e dentro dessas metodologias diversificadas eles
buscam muito o posicionamento do aluno, então isso talvez possa
desenvolver a criatividade do aluno, dependendo claro do interesse do aluno.
(ELIANE MOREIRA SA DE SOUZA, Coordenadora dos cursos de
Administração e chefe do departamento de Administração da UNICA).

Outro fato, relacionado ao ambiente propicio para o desenvolvimento da
criatividade se encontra na qualidade das instalações fisicas da IES em questão. A
UNICA possui um ambiente moderno, com acesso as tecnologias atuais, que
proporciona conforto, bem estar e ferramentas de conhecimento, além de uma ampla
biblioteca, para que o aluno se sinta a vontade e munido de bases suficientes para
desenvolver a criação e exposição de suas idéias, conforme a entrevistada.
Em relação à questão de possuir uma disciplina voltada exclusivamente para o
desenvolvimento da criatividade, a coordenadora dos cursos de Administração da
UNICA diz que a IES não possui nenhuma disciplina voltada exclusivamente para o
desenvolvimento da criatividade. Porém, a instituição busca trabalhar a criatividade do
aluno dentro das diversas disciplinas existentes dentro dos cursos de Administração,
sem possuir, no entanto, o foco voltado totalmente e exclusivamente para o tema em
questão. Segundo Eliane, existe várias disciplinas dentro do curso que buscam isso de
forma disfarçada, porém não sendo o objetivo principal das mesmas.
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Existem disciplinas ministradas dentro dos cursos que concorrem para que a
criatividade seja desenvolvida pelos alunos, porém, não ha algo voltado
unicamente com o objetivo da criatividade. Os alunos acabam por
desenvolver a criatividade mediante as praticas ocorridas em sala de aula
sem, no entanto perceberem isso claramente. (ELIANE MOREIRA SA DE
SOUZA, Coordenadora dos quatro cursos de Administração e chefe do
departamento de Administração da ÚNICA).

A instituição foca bastante seu trabalho em valores como o empreendedorismo.
Essa modalidade tem a criatividade como um fator intrínseco a ser trabalhado. Porém
esse empreendedorismo focado pela instituição, não é apenas baseado na abertura de um
novo negócio, mas o empreendedorismo para a vida do aluno em geral, visando sempre
a inovação e o crescimento.
Eu diria que dentro dos valores do Curso de Administração nos recorremos a
dois projetos, um que foca as disciplinas e outro com relação as novas
Diretrizes Curriculares, então nós estamos trabalhando com dois projetos
pedagógicos. Mas um dos valores dentro desse novo projeto pedagógico é o
empreendedorismo, e dentro do empreendedorismo é necessário o uso da
criatividade. Então nós temos ai, por esse aspecto, que esta se contemplando
o empreendedorismo não s6 como uma disciplina, mas o empreendedorismo
em todas as disciplinas que são oferecidas. E o empreendorismo 6 um
empreendedorismo para a vida, não s6 para montar um negócio, 6 um
empreendedorismo, como por exemplo "vou inovar agora com relação as
formas de fazer os apontamentos em sala de aula", então é esse
empreendedorismo que se busca focar como um valor para o aluno. No
currículo antigo, nos colocamos uma disciplina que era Empreendedorismo,
mas só que esse empreendedorismo voltado a abertura de um novo negocio, e
ai não posso classificar essa disciplina como voltada a criatividade, mas uma
disciplina que usa a criatividade. (EL1ANE MOREIRA SA DE SOUZA.
Coordenadora dos cursos de Administração e chefe do departamento de
Administração da UNICA).

Como mencionado anteriormente, a instituição passa por uma fase de transição
com a reformulação do projeto pedagógico. 0 projeto pedagógico adotado, possuía até o
ultimo semestre (2004/01) uma série de laboratórios, possibilitando ao aluno a
oportunidade de atuar como urn profissional já habilitado nas diversas Areas que a
UNICA oferece para os cursos de Administração. Cada curso, mediante sua habilitação
possuía seu próprio laboratório. Nesses laboratórios eram desenvolvidas práticas

referente à habilitação de cada um dos cursos de administração, fazendo com que

o

aluno trabalhasse a maneira de resolver os problemas existentes naquele projeto,
levando-o assim a desenvolver sua criatividade, e estimulando o seu potencial criativo
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no intuito de identificar varias possíveis, diferentes soluções e a que mais se adaptasse
as necessidades do problema.
Nesse momento nos estamos passando por um plano de uma mudança no
projeto pedagógico que deve ser implantada no inicio do proximo ano e nesse
semestre as atividades de laboratório estão praticamente suspensas, mas nós
tínhamos até o semestre passado, cada curso tinha um laboratório da sua
habilitação na Administração, então nós tínhamos laboratórios de sistema de
informação, de marketing, de comercio exterior e de turismo, e dentro desses
laboratórios vários empreendimentos foram feitos. Fizeram confecção de
biquinis, fizeram uma série de coisas. Foi muito bom. Eu acho que para
aqueles que participaram, obtiveram um conhecimento muito grande. Eles
aplicaram na pratica o que estão vendo durante as aulas. (ELIANE
MOREIRA SA DE SOUZA, Coordenadora dos cursos de Administração e
chefe do departamento de Administração da UNICA).

Esses laboratórios não eram obrigatórios. Participavam os alunos que tivessem interesse
nos mesmos, pois eles não constavam na grade curricular.

4.4.3 ASSESC

A Associação de Ensino de Santa Catarina — ASSESC se encontra localizada
Rodovia SC 401 km 01, n° 407 Bairro Itacorubi. A mesma oferece cursos de
bacharelado em Administração Bancária, Administração em Gestão de Cidades,
Administração em Gestão de Hotelaria Hospitalar, Administração em Marketing e
Administração Pública. As disciplinas são ministradas por professores Mestres e
Doutores, com ampla visão teórica e longa vivência prática em relação ao conteúdo.

Em entrevista realizada com a coordenadora dos cursos de Administração da
ASSESC, Ivanir Dario, foi possível, clarear algumas dúvidas existentes em relação aos
cursos que são oferecidos pela IES em estudo.

No que se refere ao projeto pedagógico do curso, a coordenadora diz que ele
vem sendo re-elaborado ao longo dos anos de existência do curso. Essa re-elaboração
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conta com a participação dos professores e dos alunos (sendo escolhidos dois alunos
dentro de cada uma das habilitações oferecidas para opinar durante a reformulação sobre
a mesma). A entrevistada relatou que há encontros semestrais para que se discuta como
vem ocorrendo o andamento das atividades do curso. Porém a re-formulação do projeto
pedagógico é realizada uma vez por ano, onde há reuniões maiores do que as ocorridas
semestralmente, na intenção de buscar assim atender tanto aos regimentos estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Educação, como também, as necessidades percebidas no
andamento das aulas e no decorrer das atividades ocorridas durante o semestre, onde
professor e aluno verificam as deficiências percebidas durante o processo, buscando
adequar o projeto pedagógico tanto em relação à didática de ensino como também a
grade curricular do curso.

0 projeto pedagógico do curso foi elaborado por um conjunto de professores
e pelos membros que possuíam a competência para tanto ao longo dos anos.
Depois, ao longo desses anos, esse projeto vem sendo re-elaborado dentro do
curso contando com a participação de professores e auxilio de dois alunos de
cada uma das habilitações existentes no curso, atendendo tanto as exigências
do Conselho Nacional de Educação como pelas diretrizes curriculares, e
também de acordo com as necessidades dos alunos e dos professores, onde
eles basicamente avaliam e verificam o que pode ser alterado nesse processo,
quer seja em termos de avaliação, quer seja em termos de atividades
pedagógicas, quer seja em termos de vários conteúdos que estão sendo
trabalhados em cada disciplina ou até na própria grade curricular dentro,
claro, daquilo que é exigido como atividades dentro de cada curso. Nós temos
encontros a cada semestre, onde nós nos encontramos especialmente para
discutirmos a respeito disso. (1VANIR DARIO, coordenadora dos cursos de
Administração da ASSESC).

A coordenadora forneceu parte do projeto pedagógico do curso de
Administração Habilitação Administração Bancária e do Curso de Administração
Habilitação Administração Pública, bem como as grades curriculares desses cursos além
das mesmas dos cursos de Administração de Gestão de Cidades e Administração de
Marketing. Encontra-se anexo ao trabalho a parte referente ao Projeto Pedagógico do
Curso de Administração Habilitação Administração Bancária, bem como a grade
curricular do mesmo e a do Curso de administração de Gestão de Cidades, para que seja
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possível fazer uma verificação entre as grades, podendo observar com isso a semelhança
das mesmas até o conteúdo que é abordado até a 4' fase, sendo voltado, apenas a partir
da 5' fase, para a habilitação escolhida.

Apesar dos encontros semestrais e as reuniões anuais para revisão do projeto
pedagógico, a ASSESC trabalha na busca constante do melhoramento de suas atividades
dentro do curso, incentivando os professores para que haja uma interação entre eles
durante o período letivo. Fazendo com que assim possa haver uma ligação entre o
conteúdo das disciplinas ministradas, onde os alunos possam vir a ter um melhor
aproveitamento das mesmas, percebendo a congruência entre um assunto e outro dessas
disciplinas.

Uma vez por ano a gente tem encontros maiores, onde a gente faz o
planejamento das disciplinas, e faz reuniões com os professores, onde cada
professor interage com o outro para verificar os conteúdos que estão sendo
trabalhados, fazendo essa inter-disciplinalidade. Os alunos participam, de
forma que os mesmo são eleitos para relatarem as situações que ocorrem
dentro da classe, dentro de reuniões que nós chamamos de reuniões de
conselho de curso. Nós também fazemos questionários de avaliação, onde
existe a avaliação tanto do aluno, onde o aluno faz uma auto-avaliação além
de uma avaliação em relação tanto ao corpo docente como o corpo discente.
(IVANIR DARIO, coordenadora dos cursos de Administração da ASSESC).

Existe uma preocupação do curso em oferecer aos seus alunos um clima propicio
para o desenvolvimento da criatividade. Isso é feito, mediante primeiramente a abertura
que 6 dada ao aluno na participação das atividades do curso como já foi citado acima em
relação ao projeto pedagógico. A coordenadora dos cursos de Administração da
ASSESC considera também, como item importante para o desenvolvimento da
criatividade do aluno, o nível de graduação dos professores, onde 90% do seu quadro de
professores são mestres e doutores.

E

os que não tem nem mestrado nem doutorado, são

especialistas no assunto que ministram e possuem grande vivência e experiência,
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possibilitando assim relatos das mesmas aos alunos, e mostrando assim uma ()Lam visão
da realidade aos mesmos.

Os professores que têm aqui dentro são professores que possuem uma ampla
experiência pratica, e também professores com um nível de formação
acadêmica, onde 90 % dos nossos professores são mestres e doutores, e os
que não são mestres e doutores, são especialistas. Onde a experiência prática
aliada ao conhecimento fornece ao aluno uma segurança o seu
desenvolvimento. (IVANIR DARIO, coordenadora dos cursos de
Administração da ASSESC).

Em relação A observação do pesquisador, foi possível perceber também, um
ambiente fisico bastante propicio ao desenvolvimento da criatividade incluindo salas de
aula confortáveis e com boa iluminação; Aspecto bastante envolvente e moderno em sua
arquitetura e instalações; Além de o curso de Administração se encontrar inserido no
meio do contexto de outros cursos que prezam a criatividade acima de tudo, como por
exemplo, o curso de Gastronomia, pelo fato da criação de pratos inusitados para todos os
tipos de paladares.

Durante a entrevista foi questionado também a respeito da existência de uma
disciplina dentro do curso de Administração que tivesse como nome e foco voltado para
o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Em relação a essa dúvida, a coordenadora
do curso relatou que não existe uma disciplina exclusiva voltada para a criatividade.
Porém, disse ainda que a criatividade é um objeto essencial de uso em muitas
disciplinas. Um exemplo citado pela coordenadora foi dentro da disciplina de
empreendedorismo, onde

o uso da criatividade para a formação de novos

empreendimentos se faz de intensa importância para o alcance do objetivo da disciplina.

Nós temos algumas disciplinas que envolvem essa parte de criatividade,
criação e etc. Mas assim, elas levam o nome, por exemplo, de
"Empreendedorismo", ou "Dinâmica de grupo", porém, não há uma com o
titulo, por exemplo, de "Criatividade" ou algo do gênero. Nós trabalhamos
vários conteúdos dentro das disciplinas curriculares. Esses enfoques são
abordados pelos professores no decorrer das aulas, incentivando os alunos em
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relação A isso. (IVANIR DARIO, coordenadora dos cursos de Administração
da ASSESC).

A entrevistada também foi questionada a respeito de outras técnicas e estratégias
utilizadas dentro do curso de Administração que viessem a desenvolver a criatividade
dos alunos. Ivanir diz que a ASSESC valoriza a participação dos alunos no meio
organizacional como experiência para o futuro profissional dos mesmos. Sendo assim, a
IES costuma realizar viagens e visitas a campo, objetivando que o aluno possa fazer
uma relação entre as disciplinas ministradas em sala de aula com a realidade das
organizações, percebendo inclusive como a criatividade é desenvolvida e valorizada
dentro das organizações visitadas. A entrevistada fala inclusive de alguns exemplos
dessas inserções dos alunos a campo. Vejamos um exemplo:

Houve um projeto onde foi requisitado aos alunos da pública (Habilitação em
administração pública), um comparativo entre as prefeituras de cidades com
um grande número de habitantes, assim o trabalho foi realizado na prefeitura
de Florianópolis e Joinville. Os alunos passaram dois dias em contato direto
com a forma de administração exercida nas cidades. Na parte da manha eles
assistiam a uma palestra com o secretariado da prefeitura e na parte da tarde
iam a campo, visualizar se aquilo que foi falado,pelos secretários nas
palestras ministradas pela manha, eram postas em prática e se a realidade
condizia com a teoria exposta pelos palestrantes." (IVANIR DARIO,
coordenadora dos cursos de Administração da ASSESC).

0 relato desse episódio pode nos dar uma idéia da grandiosidade das ações
realizadas pelo Curso de Administração da ASSESC, buscando desenvolver os alunos
não só em relação a criatividade (que é o foco desse trabalho), mas também em relação a
realidade que enfrentarão a partir do momento que irão estar formados e atuando como
profissionais.

Outro exemplo citado pela professora se faz no sentido de dinâmicas em sala de
aula, para que os alunos defendam suas posições em relação a determinado assunto.

Eles fazem muitas dinâmicas. Por exemplo, o professor está falando a
respeito de filosofia, então ele dá um tema, divide a sala, fazem uma
dramatização onde parte da turma defende a idéia enquanto outros atacam.
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Então, são usadas varias técnicas. Isso vai da didática de cada professor.
(IVANIR DARIO, coordenadora dos cursos de Administração da ASSESC).

A partir da entrevista realizada na ASSESC, pôde-se perceber que a mesma se
preocupa com o tema do desenvolvimento da criatividade de seus alunos, porem
visando-a dentro do todo, sem no entanto dar um foco especial. A ASSESC procura
fazer com que o aluno desenvolva sua criatividade em ações realizadas por ele
baseando-se no conhecimento que o mesmo possui em relação ao conteúdo aplicado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Baseando-se nas entrevistas e em todo o trabalho realizado é possível tirar
algumas conclusões relevantes que relacionam os cursos de Administração oferecidos
pelas IES de Florianópolis que foram pesquisados com a criatividade. Sao elas:
Todos os cursos de administração pesquisados nas IES de Florianópolis, passam
no momento atual, por uma reformulação progressiva em seus projetos pedagógicos, em
virtude das mudanças ocorridas na lei de diretrizes curriculares e das competências e
habilidades exigidas do administrador no atual contexto social, reformuladas a partir de
nova visão, onde são acrescentadas novas habilidades exigidas do profissional da Area.
Observa-se também, dentro dos cursos de Administração pesquisados, uma
crescente preocupação com o desenvolvimento da criatividade em seus acadêmicos.
Porem essa preocupação se mostra inserida no contexto das disciplinas que constam no
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currículo do curso, sem, no entanto privilegiar dentro da grade curricular uma disciplina

com o único e exclusivo objetivo de desenvolver a criatividade dos alunos.
Uma consideração importante a ser levada em conta, é a de que os cursos de
Administração, mediante a fala de seus coordenadores durante as entrevistas realizadas,
parecem acreditar que a criatividade do aluno, se manifesta e se desenvolve melhor a
partir do momento em que o acadêmico se encontra em uma situação real de trabalho,
onde se exige a criatividade em suas ações de forma intrínseca. Parece haver um consenso
de que a melhor estratégia das universidades para o desenvolvimento da criatividade de
seus alunos, é a empresa Junior e seus laboratórios de consultoria as empresas, que
colocam o aluno de frente com a realidade e com os problemas enfrentados pelas
organizações. Na concepção dos entrevistados, esse fato contribui para que mediante o
problema, o aluno, seja cobrado a encontrar soluções para os mesmos, gerando assim
novas formas de realização das tarefas e tomada de decisões, vendo a situação por
diferentes e novos pontos de vista, exercendo assim sua criatividade em relação aos vários
ângulos passiveis de análise mediante o problema.
Fazendo um comparativo entre as informações coletadas junto as IES
pesquisadas e as idéias dos autores apresentados no referencial teórico, é possível chegar a
algumas conclusões em relação as práticas adotadas pelas IES entrevistadas. Vejamos as
conclusões obtidas:

- ESAG
Mediante a entrevista realizada com o professor René Machado Filho, percebese que a ESAG acredita que o desenvolvimento da criatividade do aluno se dá
basicamente quando o mesmo se encontra inserido em um contexto de situação real.
Segundo o relato do entrevistado, uma das maiores motivações aos alunos para

o
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desenvolvimento da criatividade, se encontra na empresa Junior da IES em questão, onde
o aluno tem problemas reais e precisa desenvolver soluções reais para o caso.
Mediante as estratégias abordadas por Martinez (1997) em seu estudo, percebese que a ESAG se utiliza e incentiva a participação de alunos em seminários, congressos e
workshops que abordem temas referentes aos assuntos dados em sala de aula além de
questões da atualidade em relação ao meio organizacional, fazendo com que o aluno
participe de forma ativa nesses eventos.

- UNICA
A partir das estratégias defendidas por Martinez (1997) em relação ao
desenvolvimento da criatividade, pôde-se perceber nos cursos de Administração
oferecidos pela UNICA, a prioridade no que tange a imersão em workshops e seminários
citados pela coordenadora do curso. Eliane falou a respeito dos laboratórios de cada uma
das habilitações que existiam na IES estudada, onde o aluno possuía uma grande
participação na realização das atividades, expondo seu lado criativo para a formação de
novos projetos, além da empresa Junior que insere o aluno como um consultor e gerador
de soluções juntamente com as empresas.
Ha ainda o incentivo e explicação da importância na participação de cursos, onde
o aluno é levado a uma visão de realidade diferente ou semelhante a em que ele convive,
promovendo assim o desenvolvimento da percepção em relação a capacidade de perceber
várias alternativas e formas de analise para uma mesma questão.
Com base nas definições de Adams (1994) em relação aos bloqueios de
criatividade, é possível perceber que a UNICA, inconscientemente, tenta banir alguns

84

deles da rotina de seus alunos. A IES parece dar grande liberdade para que os alunos
exponham suas idéias e concepções em sala de aula, além de faze-Io membro participante
de muitos de seus planos, como é o caso da elaboração do Projeto Pedagógico, comentado
anteriormente.
Em relação aos bloqueios de percepção, a UNICA mostra-se como incentivadora
dos alunos para que os mesmos se insiram em programas como o da empresa Junior ou
como os laboratórios para que se encontrem em meio à realidade e possam visualizar com
maior facilidade as várias formas de agir em relação aos problemas que acontecem
diariamente seja nas organizações atendidas pela empresa Junior, seja na criação ou
desenvolvimento de projetos e trabalhos nos laboratórios específicos de cada uma das
habilitações contidas nos cursos de Administração oferecidos pela UNICA.

- ASSESC
Dentro das estratégias definidas por Martinez (1997), o curso de Administração
da ASSESC parece trabalhar principalmente a última técnica citada pelo autor, que fala
em "modificação no currículo escolar". A IES em pauta, mediante entrevista realizada
com a coordenadora do curso, costuma reformular oficialmente seu projeto pedagógico
anualmente, modificando assim, se necessário, o curriculo do curso. Porém como já foi
escrito, existem reuniões semestralmente para discutir o resultado que as praticas adotadas
estão atingindo e se as mesmas possuem relevância para o desenvolvimento e crescimento
do aluno como futuro profissional que ill ser inserido no atual e competitivo mercado de
trabalho.
Outra estratégia, dentre as citadas por Martinez (1997), e utilizada pelo curso de
Administração da ASSESC, é a de realização de workshops e seminários, onde a
finalidade é mobilizar o individuo para a participação, fazendo com que assim se quebre
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bloqueios existentes e acabe por desenvolver de maneira positiva a exposição da
criatividade do aluno.
A ASSESC parece ainda aplicar a estratégia defendida por Martinez (1997) em
seu estudo, que visa a realização de cursos e treinamentos, onde o aluno além de adquirir
nova visão, pode inclusive expor suas opiniões em relação ao que é dito nos mesmos, e
assim tem a possibilidade de formar uma opinião criativa em relação a eles.
Em relação is barreiras a criatividade, os cursos de Administração da ASSESC
parecem tentar diminuir os efeitos causados por eles durante a vida do individuo, obtidos
antes de serem inseridos no contexto da mesma.
Outra estratégia citada por Martinez (1997) e abordada pelo curso diz respeito
mudança curricular. A ESAG vem reformulando seu projeto pedagógico afim de,
modificar seu currículo com base nas novas leis de diretrizes curriculares, onde as
habilidades e competências do administrador são reformuladas, aprimorando alguns
pontos e acrescentando outros, a partir do ponto que se insere a questão referente
criatividade, constando como uma das abordagens necessárias dentro do curso de
Administração.
Com base nos bloqueios ao desenvolvimento da criatividade, citados por Adams
(1994), os cursos de Administração da ASSESC parecem tentar fazer com que os mesmos
não venham a acontecer dentro do curso. Em relação aos bloqueios de percepção, onde
Adams (1994) fala de "esteriotipar", dificuldades em isolar os problemas, tendência a
restringir demais o problema, inabilidade de ver o problema de vários pontos de vista,
entre outros, a ASSESC, procura inserir os alunos em meio a simulações de realidade
organizacional para que desde a vida acadêmica, o aluno comece a perceber as formas de
trabalhar os problemas que ira encontrar na vida profissional futura, além de ver na
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prática, que podem existir diversos tipos de soluções a serem escolhidas para se delinear
um quadro promissor na organização.
Em relação aos bloqueios emocionais citados por Adams (1994), pode-se
perceber a intenção dos cursos de Administração da ASSESC em quebrá-los. 0 curso
procura mostrar uma abordagem sedutora para que seus alunos se sintam a vontade e sem
medo para correr os riscos que uma decisão pode vir a causar, além de instigá-los aos
desafios promovendo assim uma geração de idéias ao invés de julgamentos préconcebidos.
Com base nos bloqueios culturais e ambientais demonstrados por Adams (1994),
o curso busca propiciar ao aluno um ambiente que seja adequado tanto fisicamente como
também, em relação ao clima existente, para que o aluno se sinta livre e sem
impedimentos de propor idéias e livre de tabus.
Em relação aos bloqueios de intelecto e bloqueios de expressão, os professores
buscam dentro dos cursos, uma relação amistosa e amigável com os alunos, para propiciar
liberdade de expressão aos alunos, além de usar uma linguagem clara de fácil
compreensão dos problemas, para favorecer um melhor entendimento dos alunos em
relação aos mesmos.
Enfim é possível perceber um crescente interesse das IES pesquisadas em
relação ao desenvolvimento da criatividade de seus alunos, porém de forma intrínseca ao
conteúdo ministrado e não de maneira clara, onde na concepção da entrevistadora, se o
fossem, existiriam disciplinas ou programas direcionados a mesma. Percebe-se também
que esse interesse da UNICA e ESAG existem em função de obedecer as leis
estabelecidas, enquanto que a ASSESC parece preocupar-se realmente com
desenvolvimento da Criatividade de seus alunos.

o
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6. RECOMENDAÇÕES

Mediante ao estudo realizado

e as conclusões obtidas, percebe-se um

delineamento, onde se entende que a Criatividade é algo muito importante tanto no atual
contexto organizacional quanto na vida pessoal dos indivíduos. Porém, percebe-se que a
importância dada ao tema ainda é pequena no que diz respeito a grade curricular dos
cursos de Administração de Florianópolis. 0 tema Criatividade não possui disciplinas
especificas para o desenvolvimento da mesma nos alunos. A partir disso, a aluna
realizadora deste trabalho propõe algumas abordagens de maior profundidade em relação
ao tema. Sao elas:
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- Um estudo mais aprofundado no assunto, no sentido de obter técnicas e
estratégias para abordar o tema Criatividade dentro dos cursos de Administração, fazendo
uma clara associação entre o assunto e o meio organizacional que se delineia a frente dos
acadêmicos.
-Propor um Projeto de ação, embasado no estudo recomendado no ponto
anterior, para que se aborde a criatividade dentro dos cursos de Administração,
individualmente, visando uma IES apenas, ou coletivamente abrangendo um maior
numero de IES's de Cursos de Administração.
- Acrescentar no currículo do curso de Administração uma disciplina obrigatória,
que vise única e exclusivamente o desenvolvimento da criatividade dos acadêmicos,
propiciando uma relação mais curta entre o aluno com as formas de artes e técnicas e
estratégias de desenvolvimento da Criatividade existentes.
- Baseando-se no relatório feito para o FUNGRAD, em relação à disciplina
CAD5630 (Seminário em Administração, Criatividade e Arte na prática) ministrada em
2004/1 pela professora da e orientadora deste presente trabalho, Edinice Mei Silva
juntamente com três mestrandas e integrantes do NECCCAA (Núcleo de Estudos de
Cenários, Criatividade, Consumo, Aprendizagem e Artes), no Curso de Administração da
UFSC, recomenda-se utilizar em outras disciplinas do Curso, as técnicas e estratégias
propostas no seminário, como já vem sendo feito nas disciplinas CAD 5218
(Administração de marketing) e CAD5233 (Desenvolvimento de Recursos Humanos).
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APÊNDICE A — ROTEIRO DE ENTREVISTA
ROTEIRO DE ENTREVISTA

1. Existe um projeto pedagógico? (Se sim, solicitar cópia do projeto. Quais são os
aspectos principais do projeto em relação ao que estabelece a lei de diretrizes e
bases de acordo com as competências do Administrador)

2. Há a preocupação em oferecer um clima propicio para o desenvolvimento da
criatividade dos acadêmicos? De que forma isso é trabalhado dentro do curso?
3. Existe alguma disciplina que tenha como objetivo principal desenvolver o
potencial criativo do acadêmico?
4. Essa disciplina é obrigatória ou optativa?
5. Caso não exista uma disciplina com a finalidade especifica de desenvolver o
potencial criativo do acadêmico, existe alguma outra que apesar de não ter esse
foco como objetivo principal, acaba gerando situações, problemas ou praticas e
etc. que estimulem esse potencial criador do aluno?
6. Além das disciplinas existe algum outro programa, laboratório e etc. que
objetive a criatividade do aluno?

