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 Todo ser humano possui criatividade em diferentes habilidades. Acredita-se que a habilidade criativa 
das pessoas esteja de certa forma ligadas a seus talentos, e tenha inicio na infância. Quando as crianças 
têm suas iniciativas criativas elogiadas e incentivadas pelos pais, tendem a ser adultos ousados, propen-
sos a agir de forma inovadora. O inverso também parece ser verdadeiro.

 

 Quando as pessoas sabem que suas ações serão valorizadas, parecem tender a criar mais. O medo do novo, 
o apego aos paradigmas são formas de consolidar o status quo. Quando sentem que não estão sob ameaça (de 
perder o emprego ou de cair no ridículo, por exemplo), as pessoas perdem o medo de inovar e revelam suas 
habilidades criativas.

 A criatividade como habilidade passível de desenvolvimento é um grande passo para o desenvolvimento 
h u m a n o , 
Uma das formas de expressão da criatividade é a Arte e a cultura. O mundo da arte e da cultura é preemi-
nentemente um mundo da criatividade, porque o artista não está diretamente ligado às convenções, dogmas 
e instituições da sociedade. O artista tem uma expressão criativa que é resultado direto de sua liberda-
d e .

 Não temos idéia do que pode acontecer no futuro, mas mesmo assim, as crianças devem ser educadas para 
o futuro. É surpreendente como elas possuem a capacidade de inovação, que deve ser estimulada para que 
cada uma descubra o talento dentro de si. Por isso é necessário colocar na educação a criatividade ao 
mesmo nível da alfabetização, dando a ela o mesmo status. 

 Quando éramos crianças, não tínhamos medo de errar. Se não estamos abertos para cometer erros estamos 
evitando que alguma coisa original possa acontecer, em qualquer aspecto da nossa vida. A grande maioria 
das crianças, quando chegam a adultos perdem essa capacidade, já que o sistema educacional coloca os 
erros como a pior coisa que possa acontecer. Assim educamos as pessoas para que elas sejam menos criativas 
e não ao contrário. 

 Quase todos os sistemas educativos do mundo têm a mesma jerarquia nas matérias que ensinam: em primei-
ro lugar, matemáticas, em segundo, línguas, terceiro, humanidades e em último lugar se encontram as 
artes, onde dentro dela existem as seguintes jerarquias: música, teatro, dança. Por que no colégio não 
temos a mesma quantidade de horas de dança como de matemáticas? 
O sistema educacional atual se baseia na idéia da habilidade acadêmica, e existe uma razão para isso: 
quando o sistema educacional foi concebido no mundo todo, não existiam sistemas públicos de educação 
antes do século XIX, todos eles foram criados para suprir a demanda da industrialização. Assim, a jerar-
quia se baseia na lógica de que as matemáticas são mais úteis e importantes para o trabalho, desse modo 
as crianças são afastadas de coisas que elas realmente gostam de fazer, por exemplo, da música ou da 
arte, já que “não conseguiria trabalho fazendo isso”. 

 Essa aptidão acadêmica que veio dominar nossa visão da inteligência foi porque as universidades pla-
nejaram o sistema à sua própria imagem. Se formos analisar todo o sistema da educação pública é uma exten-
são do processo de ingresso à universidade. A conseqüência disso é que muitas pessoas altamente talento-
sas, brilhantes e criativas pensam que não são, porque aquilo em que elas eram boas na escola não era va-
lorizado, e até era estigmatizado. Isso não pode continuar acontecendo.

 Segundo a UNESCO, nos próximo 30 anos, mais gente ao redor do mundo irá se formar através da educação 
pública do que desde o princípio da história, e isso é o efeito do que falam os dois parágrafos anterio-
res: a tecnologia e seu efeito modificador no trabalho, a demografia e a enorme explosão populacional. 
Assim, de repente os diplomas já não servem, a educação sobre um processo de inflação: as pessoas que 
obtém bacharelado voltam para casa porque pedem mestrado para o trabalho que necessitava bacharelado e 
doutorado para o trabalho que precisava de mestrado. Isso tem de fazer-nos refletir sobre a nossa visão 
da inteligência. 

 A inteligência pode ser: variada -pensamos ao respeito do mundo de todas as formas que o vivenciamos: 
auditivamente, cinestésicamente, visualmente, olfativamente; pensamos em termos abstratos, pensamos em 
movimento-, dinâmica -o cérebro é interativo, não se divide em compartimentos, assim podemos dizer que 
a criatividade se manifesta com bastante freqüência através da interação de como as diferentes discipli-
nas vêem a coisa-, distinta – cada pessoa possui um talento que deve ser incentivado-. Um exemplo relevan-
te é o caso da famosa coreógrafa Gillian Lynne: quando era criança, os professores do colégio chamaram 
os pais dela para falar que a Gillian tinha problemas de aprendizado, já que era muito inquieta, e manda-
ram levar ela para o psicólogo. O médico depois da avaliação dele falou para os pais que ela não tinha 
problema nenhum de aprendizado, ela era bailarina. Assim, a menina foi para uma escola de dança, onde en-
controu muitas pessoas iguais a ela que precisavam se manter em movimento para poder pensar, e desse 
jeito virou uma das coreógrafas de óperas mais famosa do mundo. Tal vez outro psicólogo receitasse a ela 
um remédio para ficar calma e não seria o que ela é hoje em dia. 
 

 “A educação atual explora nossas mentes em busca de um recurso especifico, e isso não serve para o 
futuro. Temos de ser conscientes da riqueza da capacidade humana e celebrar a dádiva da imaginação, ser 
cuidadosos e usar essa dádiva com sabedoria de modo a evitar alguns cenários que já foram falados ao res-
peito. A única maneira de fazer isso é encarando nossa capacidade criativa pela riqueza que ela represen-
ta, e nossas crianças pela esperança que elas representam. Nossa tarefa é educá-las em sua totalidade, 
preparando-as para esse futuro. Talvez não vejamos esse futuro, mas elas o viverão, e temos que 
encaminhá-las a tirar proveito disso”. (SIR KEN ROBINSON)


